
FULL D'INSCRIPCIONS
A LA CAMPANYA ARA ÉS L'HORA

MUNICIPI

DATA RESPONSABLE DE LA RECOLLIDA

D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari s’incorporaran
al fitxer “Ara és l’hora”, el responsable del qual és l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural,
amb la finalitat de desenvolupar accions i campanyes, així com informar-vos de les mateixes, per
via electrònica o en format paper, en el marc i en relació amb el procés sobiranista de Catalunya.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació
escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a l’Assemblea Nacional
Catalana a: c/ de la Marina, 315, Barcelona (08025) o al correu electrònic dades@assemblea.cat,
o bé a Omnium Cultural: c/ Diputació, 276, Barcelona (08009) o al correu electrònic:
dades@omnium.cat

NOM I COGNOMS

CORREU-E

DNI, NIE O PASSAPORT TELÈFON MÒBIL C.POSTAL

VOLS FER-TE
VOLUNTARI/A? TASQUES

Sí, 1h/setmana Fer trucades

Enviar correus/missatges a xarxes socials

Repartir informació de la campanya
Sí, 5h/setmana

No

Organitzar actes o aconseguir finançament

Suport a persones (desplaçaments, etc...)

Les què em digueu

NÚMERO DE TRAM A LA V

QUIN COLOR DE SAMARRETA PORTARÀS? Groc Vermell

SIGNATURA
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