SOBRE NOSALTRES
L’Associació Cetàcea és una entitat sense ànim de lucre nascuda el 2012 amb l’objectiu de divulgar, conservar i estudiar els
cetacis i altres animals marins que habiten la costa catalana. Creiem que la millor manera de defensar aquests animals i
preservar els seus hàbitats és informant i conscienciant la població. Mitjançant conferències, tallers, activitats formatives i
estudis científics de recerca, dediquem tot el nostre esforç per apropar la gent a la realitat d’aquests animals.
L’Associació Cetàcea es compon d’un equip multidisciplinari i està coordinada per una junta directiva escollida en assemblea. A l’associació hem establert diferents modalitats de col·laboració per qualsevol persona que vulgui ajudar-nos a
assolir els nostres objectius actuals:
· Estudiar i recollir de dades sobre els cetacis i les aus marines de la nostra costa.
· Promoure la divulgació i educació sobre els cetacis, aus marines i el medi marí.
· Compartir les dades recollides amb altres persones i entitats.
· Apropar a la població al món marí i especialment als cetacis i aus marines.
· Efectuar xerrades, tallers, activitats formatives i projectes per ampliar el coneixement sobre cetacis i aus marines.
PER QUÈ FER-SE PERSONA AMIGA DE CETÀCEA?
L’Associació Cetàcea depèn exclusivament de recursos propis que aporten les persones sòcies i amigues de Cetàcea.
Aquests recursos van des donacions econòmiques fins a la dedicació i treball del nostre equip de voluntariat.
En aquest sentit, l’aportació d’una quota anual representa una font inestimable d’ingressos que ens permetrà continuar
treballant cada temporada. Les persones Amigues de Cetàcea representen una part important del projecte, ajudant a que
cada vegada més gent conegui i protegeixi els cetacis, aus i altres animals marins.
QUÈ S’OBTÉ COM A PERSONA AMIGA DE CETÀCEA?
Totes les persones Amigues de Cetàcea* tindran accés als següents avantatges:
· 20% de descompte en les sortides de mostreig i activitats que requereixin inscripció.
· 10% de descompte en marxandatge.
· 10% de descompte en el nostre programa d’apadrinament.
· Rebre informació periòdica mitjançant el nostre butlletí electrònic trimestral.
· Rebre una guia (pdf) de cetacis de Catalunya (Actualment en desenvolupament) i cada mes rebre una foto representativa de les activitats o sortides realitzades.
· Rebre informació puntual de totes les notícies i activitats referents a l’associació.
· Prioritat en la participació en: sortides de mostreig, conferències, tallers i altres activitats.
REQUISITS PER ESDEVENIR PERSONA AMIGA DE CETÀCEA
Qualsevol persona major d’edat o entitat que comparteixi la nostra visió i objectius pot esdevenir persona Amiga de Cetàcea. Per fer-ho haurà d’omplir completament el formulari d’inscripció inclòs en aquest document i facilitar les dades per
que puguem fer el cobrament de la quota anual (40 €). En el cas de les persones menors de 18 anys, han de presentar una
autorització dels pares o tutors legals a més del formulari d’inscripció.
* Els descomptes i avantatges per a persones Amigues de Cetàcea són personals i intransferibles.

Fes-te persona Amiga de Cetàcea

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
Per formalitzar l’inscripció cal omplir per complet els següents camps:

Nom i cognoms
Número DNI
Telèfon

Correu electrònic

Adreça
Codi Postal
Província

Localitat
Pais

MÉTODE DE PAGAMENT
Domiciliació bancària:
Autoritzo al banc
a realitzar el pagament de la quota anual que, amb càrrec al meu compte, presenti l’Associació Cetàcea.
Número de compte:
Titular del compte:
QUOTA ÚNICA ANUAL: 40 €*
* La quota anual es cobra en el moment de formalitzar la inscripció. A partir d’aquest moment les següents quotes es
cobraran al gener, sempre que la sol·licitud d’inscripció a l’associació es formalitzés abans del 1 d’octubre. En cas de voler
donar-se de baixa de l’associació, haurà de notificar-se via e-mail a socis@associaciocetacea.org.
Accepto els valors i la missió de Cetàcea i també els seus principis de funcionament tal i com estan recollits als
Estatuts* i al Reglament de Règim Intern*.
Accepto les condicions indicades tant als Estatuts* com al Reglament de Règim Intern*.

* Els Estatuts i el Reglament de Règim Intern es poden descarregar del nostre web.

Fes-te persona Amiga de Cetàcea

POLÍTICA DE PRIVACITAT
De conformitat amb la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de
tractament titularitat de l’ASSOCIACIÓ CETÀCEA.
Responsable del tractament de les dades personals
Identitat: ASSOCIACIÓ CETÀCEA
NIF: G66023003
Direcció postal: Mas Duran, 48, Àtic 1a, 08042 Barcelona
Telèfon: 613007321
Correu electrònic: info@associaciocetacea.org
Amb quina finalitat es tracten les dades personals?
Tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat, realitzar la facturació del servei si
escau i poder realitzar comunicacions informatives i comercials relacionades amb l’activitat de l’ASSOCIACIÓ CETÀCEA,
per e-mail, comunitats socials o qualsevol mitjà electrònic o físic que possibiliti realitzar comunicacions.
Quan temps es conserven les dades personals?
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?
La base legal per al tractament de dades és el consentiment de la persona Amiga de Cetàcea.
A quins destinataris es comunicaran les dades personals?
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.
Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?
Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a l’ASSOCIACIÓ CETÀCEA estem tractant les seves dades personals, per tant
té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja
no siguin necessàries. També pot sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular. Pot revocar el consentiment a l’enviament
de comunicacions informatives i comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu
electrònic a info@associaciocetacea.org.
Així doncs, sol·licitem la seva autorització per a oferir-li productes i serveis relacionats amb els sol·licitats i fidelitzar-la com
a persona Amiga de Cetàcea:
SI		No					

Fes-te persona Amiga de Cetàcea

