
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Escoles, núm. 12 

43890 L’Hospitalet de l’Infant 

 

NIF: G-43217595 

 

www.fomentcultural.cat 

info@fomentcultural.cat 

 

 

Inscrita en el Registre d’Associacions de la 

Generalitat de Catalunya amb el número 

1248 de la secció 1a 

 

 

Rebre informació per correu electrònic de forma regular d’informació sobre actes i esdeveniments 
del Foment Cultural. (es necessari disposar d’un compte de correu electrònic) 

Reproducció i publicació d’imatges 

Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 
1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, el  Foment Cultural de l’Hospitalet de l’Infant sol·licita el 
teu consentiment per publicar la teva imatge, de forma clarament identificable, en fotografies i 
gravacions corresponents a les seves activitats, i que s’exposin públicament a la pàgina web, revis-
tes o altres publicacions internes o de tercers, així com a reproduir-la públicament per a la promo-
ció de les activitats i serveis de l’entitat. 

El present consentiment i autorització s’atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualse-
vol contraprestació econòmica.  

Que en les pàgines webs o blogs i revistes editades pel Foment Cultural hi constin les meves inici-
als i el primer cognom.                                                                                                              

Si 

Dades personals: 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ 

Nom i Cognoms 

Data Naixement NIF Telèfon 

Adreça 

Codi Postal Població 

Adreça de correu electrònic 

Sol·licitud d’inscripció com a soci numerari al Foment Cultural de l’Hospitalet de l’Infant. 

Autoritzacions: 

Seccions on vols participar: 

Gegants 

Bitlles 

Sardana 

Cavall de Mar 

Gralla / Tabals 

Batukets 

Altres 

Conforme la LOPD (15/99 de 13/12), incorporem als Fitxers del Foment Cultural de l’Hospitalet de l’Infant  
les dades relatives a la vostra identificació per a la tramesa posterior d’informació de la nostra entitat. 
Aquestes dades es troben a la vostra disposició per a la vostra consulta, rectificació i oposició. Per exercir 
els drets esmentats podeu dirigir-vos per escrit a Foment Cultural de l’Hospitalet de l’Infant, c/Escoles, 
núm. 12 de l’Hospitalet de l’Infant.  

Signatura: 

L’Hospitalet de l’Infant, ............ de .................................................. de ................. 

No 

Si No 

Si No 

En cas que la sol·licitud sigui per un menor, caldrà signar l’autorització el pare/mare ó tutor legal.  Si 

Nom i Cognoms (Pare/mare/tutor) NIF (Pare/mare/tutor) 

Signatura sol·licitant Pare / mare / tutor legal, si correspon 
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