
CONFORMITAT DEL CONSELL COMARCAL / LOCAL

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

A                                                                                                     , el           d                                             de 20

NOM I COGNOMS   NIF                                                    

DATA DE NAIXEMENT                                                          ADREÇA

POBLACIÓ                                                                                                            MUNICIPI

COMARCA                                                                                                           COMARCA D’AFILIACIÓ

TELÈFON MÒBIL              EMAIL

NÚMERO                                                                LLETRA

CODI POSTAL

DIA                       MES                      ANY

Sectors d’a�liació: marca els sectors principals de la teva explotació dels quals vols formar part i rebre’n informació especí�ca.

Persona jubilada Promoció campanya incorporació de joves 

Sol·licito acollir-me al descompte especial: 

�or i planta ornamental
fruita seca
fruita dolça
vinya

cítrics
oli
oví i cabrum
boví de llet

boví de carn
porcí
aviram
cunícola

equí
apícola
forestal
agricultura i ramaderia ecològiques

conreus herbacis
farratges
arròs
horta

agroturisme
artesania alimentària

Autoritzo la cessió de les meves dades exclusivament a les vostres entitats vinculades: Joves d’Unió de Pagesos; Autònoms d’Unió de Pagesos; Agroxarxa 
SL; Àmbit Rural SL; Edicions La Terra SL; Eurup SL; Fundació Lluís Nomen; Fundació Pagesos Solidaris, amb la �nalitat de dur a terme les activitats pròpies 
de cada entitat i gaudir dels avantatges que aquestes empreses atorguen a l’a�liació de la Unió de Pagesos.

Sí

No

Segon membre (nom persona a�liada titular:                                                                                                                                )

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, autoritzo que les meves dades personals siguin incorporades en un �txer denominat 'A�liats', de titularitat i responsabilitat de la Unió de Pagesos de Catalunya, amb NIF G08687642. 
La �nalitat d’aquest tractament és gestionar les persones a�liades de l’organització. Les dades seran conservades durant 10 anys per poder atendre les responsabilitats que se’n puguin derivar. La persona signant podrà indicar la revocació del consentiment 
atorgat, així com exercir els drets d’accés, recti�cació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Caldrà adreçar-se al carrer d’Ulldecona, 21, planta 2, 08038, de Barcelona, o a protecciodades@uniopagesos.cat. 
Alhora, podrà presentar també reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si així ho estima.

UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA  |  Carrer d’Ulldecona, 21, 08038 Barcelona  |  T.  932 680 900  |  www.uniopagesos.cat  |  uniopagesos@uniopagesos.cat

Pagament: per al pagament de la meva quota d’a�liació, trameteu els rebuts al compte del banc.

TITULAR DEL COMPTE 

NÚMERO DE COMPTE (IBAN)


