
COM ASSOCIAR-SE 
Per pertànyer a ADEFP cal descarregar aquest document (*), omplir-lo i enviar-lo escanejat a secretaria@adefp.org 

La quota, d'abonament mensual, és de 35€ a ingressar al compte bancari (IBAN) ES18 0081 0305 9900 0179 1287 
 

(*) 

FORMULARI D'ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ D'ENSENYAMENT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL “ADEFP” 
 
Benvolguts,  
 

El centre/L'entitat amb 
Codi:      CIF:  

Nom del centre/entitat:     
Representant legal: 
Càrrec: 

Direcció postal:     CP:   Població:     Comarca:  
Telèfon:      Mail:  
 
Manifesta que desitja integrar-se com a soci a l'Associació d'Ensenyament de Formació Professional (ADEFP) i es 
compromet a acceptar i complir els seus Estatuts. 
 



La persona o persones de contacte amb la condició de representants del Centre en l'Associació seran: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
(nom/s i cognom/s i detall de telèfons de contacte i mails) 

 

I per deixar-ne constància, amb data____________________ signo/em el present document 
 
___________________________________ 
(signatura del representant i segell del centre o entitat) 

 
 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
D’acord amb la normativa de protecció de dades, l’informem que el responsable del tractament de les dades és l’ ASSOCIACIÓ D’ ENSENYAMENT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, amb 
CIF G-67076653 i domicili de contacte a Barcelona (08010) C/ Casp núm. 56, prl D, correu electrònic secretaria@adefp.org. 
L’ ASSOCIACIÓ D’ ENSENYAMENT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL com a responsable del tractament informa al soci/sòcia, que les dades personals facilitades són recollides amb la 
finalitat de gestionar la seva condició de soci/sòcia i l’enviament d’informació relacionada amb l’ Associació que pugui ser del seu interès. 
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la condició de soci/sòcia, i un cop finalitzi l'esmentada condició es mantindran bloquejades el temps legalment 
establert. La base legal per al tractament de les seves dades personals és la seva condició de soci/sòcia i el propi consentiment de l’interessat. 
L'informem que les seves dades no seran cedides a tercers sense el seu consentiment previ, a excepció d'aquelles cessions que siguin necessàries per complir amb obligacions legals o 
contractuals.  
El soci/sòcia pot exercir els seus drets d’ accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat mitjançant escrit dirigit a l’ Associació, Barcelona (08010) C/ Casp núm. 56, prl 
D, o mitjançant correu electrònic a l’adreça secretaria@adefp.org indicant en ambdós casos la referència “Protecció de Dades. Si considera que els seus drets no s'han atès 
adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 


