
 
 

FORMULARI D’AFILIACIÓ 
 

        
 

DADES PERSONALS 
NOM:  

 
COGNOMS:  

 
DNI: 
DATA DE NAIXEMENT: 
DOMICILI PARTICULAR: 
CP:       POBLACIÓ: PROVINCIA: 
TELÈFON: 
E-MAIL:  

 
DADES PROFESSIONALS 
 

Nº OF:   DIRECCIÓ OF: 
CP: POBLACIÓ OF: 
NIVELL PROFESSIONAL: 
PROVINCIA: 
E-MAIL: 

 
 
COMPTE CÀRREC (IBAN):  
ES_ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ 

 
FIRMA: 
 

 
Protecció de dades: 
Quadres Grup Banc Sabadell (QGBS) és el Responsable del tractament de les dades personals de l’interessat i l’informa de que aquestes dades 
seran tractades de conformitat al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre (LOPDGDD), pel que se li facilita la següent informació del tractament. 
Finalitat del tractament: Tramitar la seva afiliació, permetre l’exercici dels drets i obligacions previstos als estatuts, emissió de carnets d’afiliació, 
gestió i cobrament de quotes, enviament de publicacions i informació, elaboració d’estadístiques i prestació de serveis. Així com mantenir-lo 
informat dels aspectes i novetats que puguin ser del seu interès. (Podent revocar el seu consentiment en qualsevol moment per no seguir rebent 
aquestes comunicacions dirigint-nos un correu electrònic a info@cuadrosgrupobancosabadell.es indicant a l’Assumpte “BAIXA” o “NO ENVIAR”). 
Legitimació del tractament: el contracte que firma l’afiliat (butlletí d’afiliació) en base a l’article 6.1.b del RGPD. 
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui 
necessari per aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció 
total de les mateixes. 
Comunicació de les dades: Les dades no seran cedides a tercers llevat d’obligació legal 
Drets que assisteixen a l’Interessat: 
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 
- Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament. 
- Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. 
Dades de contacte er exercir els seus drets: 
 C/ Horta Novella 23 , 08201 Sabadell (Barcelona) o a l’email: info@cuadrosgrupobancosabadell.es  
Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment explícit o el del seu representant legal. 
L’Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats: 
 
Nom ..........................................................................................., amb NIF ............................. 
 
Firma: 

  
 Pots enviar-nos el formulari d’alta al CPI- 3532-0005 o escanejar-lo per correu electrònic a l’adreça 

info@cuadrosgrupobancosabadell.es 
 

Data:  

Horta Novella 23, 08201 Sabadell, Barcelona 
Pàgina Web: www.cuadrosgrupobancosabadell.es 
 


