Gal.la Placídia, 32 planta 4.
Edifici Col·legi d’Economistes de Catalunya
08006 – Barcelona
Tel. 93 416 16 04
Extensió 2019
info@accid.org
www.accid.org

FITXA D’ALTA DE SOCI NUMERARI
Dades personals:
Cognoms:

.

Nom:

, amb DNI:

Domicili:

, núm.:

Població

.
, pis:

, porta:

.

Província

C.P.:

, Tel. Particular:

.

, Tel. Mòbil:

E-mail:

.

, Titulació:

.

Dades empresa:
Nom empresa:

.

Domicili:

, núm.:

Població:

Província:

Càrrec:

, Telèfon:

E-mail :

, Fax empresa:

, pis:

, porta:

.

, C.P.:

.
.
.

On i com vol rebre la correspondència:
E.mail:
Idioma:

 Particular
 En Català

 Empresa
 En Castellà

Domicili:

 Particular  Empresa

Tipus de quota anual a pagar:


QUOTA 0 EUROS:

- Col·legiat

al CSITAL ..................................................................................................................................................................... 


DRETS DELS SOCIS NUMERARIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Assistència gratuïta a conferències organitzades per l’ACCID i per totes aquelles entitats amb les quals l’ACCID té signats convenis
de col·laboració.
Preu reduït dels llibres en les presentacions i actes organitzats per l’ACCID.
Preus especials i descomptes en la compra de llibres publicats per l’ACCID.
Enviament del butlletí electrònic de l’ACCID.
Possibilitat de realitzar consultes tècniques d’àmbit comptable.
Possibilitat de formar part de les comissions de treball de l’ACCID.
Informació i descomptes en programes de formació (màsters, seminaris, cursos...) oferts per les entitats associades.
Quota d’inscripció reduïda en el Congrés Català de Comptabilitat i Direcció i la Jornada ACCID.
Descomptes en productes i serveis oferts per les entitats amb conveni.



Signatura:

de

del 202 .

L’informem que d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, utilitzarem les dades consignades en aquest formulari per
tramitar la seva alta en l’Associació. En qualsevol moment podrà exercir els drets que li confereix l’esmentat Reglament, per escrit, a la seu
d’ACCID.Pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per carta certificada i adjuntant una fotocòpia del DNI, a
Gal.la Placídia, 32 planta 4. Edifici Col·legi d’Economistes de Catalunya, 08006 Barcelona o via e-mail a info@accid.org. Vostè garanteix i respon, en
qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat i no excessivitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-les
actualitzades de manera que correspongui a la seva situació real.

