Soci / sòcia:
Data:                

FITXA D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Nom:

Cognoms:

NIF:
Domicili:
CP:

Localitat:

Província:

Correu electrònic:                
Telèfon:

Mòbil:

Facebook:

Twitter:

DADES PROFESSIONALS
Estudis en Gestió Cultural:
Altres estudis:
Experiència professional en Gestió Cultural:
Situació Laboral:

Empleat/ada

Autònom/a

Aturat/ada

Estudiant

DADES DE L’EMPRESA
Nom de l’empresa:

Tipus:

Càrrec:

Pública

Privada

Associació

Àrea / Departament:

Domicili:
CP:

Localitat:

Província:

Correu electrònic:
Telèfon:   
Web:

Mòbil:
Facebook:

Twitter:

ÀMBITS D’ACCIÓ PROFESSIONAL
Arts visuals

Arts escèniques

Audiovisual

Llibre i edició

Música

Marqueting / Comunicació Cultural

Cultura Popular

Festes

Patrimoni

Docencia / Investigació

Politiques Culturals

Altres

Per favor, descriu de manera breu la teua activitat professional:

COL·LABORACIÓ AMB L’AGCPV
Pots participar activament en l’associació?

sí

no

En cas afirmatiu, en quines coses t’agradaria col·laborar?:
participant en comissions de treball
formant part de la Comissió Executiva de l’AGCPV
donant suport a la Comissió Executiva de l’AGCPV
enviant informació d’interés per a l’associació
participant en la comunicació (web, facebook, ....)
altres. Per favor, indica quines                

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
DADES BANCÀRIES
Nom:                

Cognoms:               

NIF:                

Número de compte - IBAN:

AUTORITZACIÓ PER A LA UTILITZACIÓ DE DADES
DADES PERSONALS
Nom:                
Cognoms:                
Autoritze a l’AGCPV a publicar en l’àrea restringida del web de l’AGCPV (a la que sols tenen accés
els socis i sòcies de l’associació): el meu nom i cognoms , el lloc de treball, el telèfon i el correu
electrònic de contacte.
Aquestes són les dades de contacte que vull que apareguen en l’àrea restringida:
Correu electrònic:                
Telèfon:                

emplena aquesta butlleta i envia-nos-la al correu electrònic agcpv@agcpv.es
AVÍS LEGAL: Totes les dades facilitades seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Pots exercir el teu dret d’accés al fitxer,
rectificació i cancel·lació de les teus dades. Per això pots enviar una sol·licitud a: agcpv@agcpv.es. L’AGCPV es compromet
a l’ús responsable i confidencial de les dades, garantint que es tractaran d’acord amb les exigències legals,
i que sols seran utilitzades amb el propòsit indicat de comunicació, informació i administració dels fins de l’associació.

