FULL DE DELEGACIÓ DE VOT
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA
Dades personals del soci o sòcia que delega el vot:
Nom i cognoms
Carnet d’identitat				

Data de naixement

com a soci/sòcia amb dret a veu i vot, i davant la impossibilitat d’assistir personalment a la
propera Assemblea General convocada per al dia 13 d’abril de 2021, delego el meu vot per a
tots els assumptes recollits en l’ordre del dia que requereixin votació.
Dades personals del soci o sòcia que accepta expressament aquesta delegació:
Nom i cognoms
Carnet d’identitat				

Data de naixement

se signa el present document per ambdues parts.
Signatura del soci/a que delega el vot 			
Signatura soci/a que accepta
								la delegació

DATA I SEGELL DE l’ENTITAT
___/___/_2021_

*IMPORTANT: Aquest document serà signat per ambdues parts. El soci/a que desitja delegar el
seu vot l’entregarà presonalment a Secretaria del CET de dilluns a divendres de 18.00 a 21.00h
o l’enviarà mitjançant correu electrònic a Secretaria centre@ce-terrassa.cat. El document serà
validat amb el segell de l’entitat i el soci/a que accepta la delegació del vot l’haurà de PORTAR
PRESENCIALMENT A L’ASSEMBLEA per exercir els vots a mà alçada.

Data límit d’entrega i validació: 9 d’abril de 2021
En signar aquesta document dono el consentiment per tal que, d’acord amb la llei Orgànica de Protecció de dades de Caràcter Personal
Reglament EU 679/2016, les dades que lliuro meves siguin incorporades als fitxers del Centre Excursionista de Terrassa, amb la finalitat la
qual respon aquest document. Les dades que lliuro són les necessàries per tal que el servei es pugui prestar adequadament. En tot cas se m’
informa que puc accedir als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que s’especifica a l’ esmentada llei, de forma gratuïta, adreçantme a la Secretaria del Centre. El Centre Excursionista de Terrassa em manifesta que es compromet a no utilitzar aquestes dades més enllà del
què sigui necessari per al bon funcionament del sistema de votació a l’assemblea convocada el proper 13 d’abril de 2021 i per tant, no cedirà
en cap cas ni a tercers ni a cap altra finalitat que no sigui la descrita.

