
Condicions d’inscripció i pagament: Formalitzant i enviant la sol·licitud de militància passaràs a ser membre de la JOVENTUT NACIONALISTA de 
CATALUNYA, organització política juvenil amb NIF G-58127606, i seràs titular dels drets i les obligacions reconeguts per la legislació a les persones afiliades 
a partits polítics. 

D'acord amb el que estableix el Real Decret-llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament, en confirmar l’alta com a militant AUTORITZES 
EXPRESSAMENT a la JOVENTUT NACIONALISTA de CATALUNYA i a la seva entitat bancària a efectuar les operacions de cobrament mitjançant càrrecs 
en el compte bancari, per l’import i la freqüència de pagament establerta per la JOVENTUT NACIONALISTA de CATALUNYA, tal com aprovin els seus 
òrgans de decisió. Estàs legitimitat/ada al reemborsament, fet per la teva entitat en els termes i les condicions de contracte subscrit amb aquesta. La 
sol·licitud de reemborsament s’ha d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en compte. Pots obtenir informació addicional 
sobre els teus drets a la teva entitat financera. 

Informació bàsica sobre protecció de dades: Amb la validació en línia d’aquest formulari autoritzes a la JOVENTUT NACIONALISTA de CATALUNYA a 
tramitar la teva alta com a persona militant a la JOVENTUT NACIONALISTA de CATALUNYA i acceptes el tractament de les teves dades personals de 
conformitat amb la informació següent: 

Responsable del tractament: JOVENTUT NACIONALISTA de CATALUNYA. Finalitat del tractament: gestionar la teva condició de militant a l’organització. 
Legitimació: el teu consentiment. Destinataris: les teves dades no seran cedides a tercers si no és per obligació legal o per complir la finalitat del tractament 
autoritzada. Drets: pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les teves dades a l’adreça jnc@ jnc.cat. Informació addicional: pots 
consultar informació més detallada sobre la nostra política de protecció de dades a l’apartat de Política de privacitat. Totes els camps del formulari s’han 
d’omplir obligatòriament. 
 
 
 

          CAP COMARCAL  SECRETARIA GENERAL   PROPONENTS   

  Nom i Cognoms  Nom i Cognoms   Nom i Cognoms 

  

      Signatura   Signatura    Signatura 
    
      
 
 
 

https://www.jnc.cat/privacitat/
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