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Fiska identiga numero (CIF): G47026356
Personaj informoj

Membriĝo aŭ renovigo por la jaro

2020

BONVOLU SKRIBI MAJUSKLE.

Persona nomo:
Familia(j) nomo(j):
Poŝta adreso:
Urbo:
Telefonnumero(j)
Retadreso:

Nur por renovigoj
Membra numero:
Poŝtkodo:
Provinco/Regiono/Lando:
Identiga numero (DNI/Pasporto):
Naskiĝdato:

Membrokategorio

Marku per X la elektitan kategorion:

Kategorioj
OM
RM
SM
JM
PM
KM

Eŭroj

Individua membro, ordinara kotizo
Individua membro, senpapera kotizo: ricevas la bultenon nur en elektronika formo *
Rabatita kotizo: senlaboruloj aŭ specialaj kondiĉoj **
Rabatita kotizo: junuloj (< 30 jaroj) ***
Protektanta membro
Kolektiva membro ****

X

32
30
20
20/10
64
64

(*) Speciala kotizo por anoj kiuj ne deziras ricevi la bultenon en papera formo kaj preferas ricevi ĉiujn komunikojn nur per elektronikaj rimedoj.
(**) Speciala kotizo por senlaboruloj aŭ aliaj personoj kun ekonomiaj malfacilaĵoj; intertraktu kun la estraro de HEF por diskuti la detalojn.
(***) La anoj malpli ol 30-jaraĝaj estas aŭtomate membroj de la junulara sekcio HEJS. Se ili estas krome membroj de klubo aŭ asocio kolektiva
membro de la Federacio, ili pagas duonon de la rabatita kotizo.
(****) Ne devas pagi kotizon la kolektivaj membroj kun malpli ol 10 anoj, du el kiuj estas individuaj membroj de HEF.
Ĉiuj membroj ricevas la asocian bultenon (“Boletín”), 4 numerojn jare. Membroj kun rabatitaj kotizoj ricevas la bultenon nur en elektronika versio.

Pagmaniero:








Pagado rekta per banko (kompletigu la malsupran formularon; en la hispana).
Pago per la bankokontoj de HEF (havigu atestilon).
TRIODOS BANK: ES24 1491 0001 2420 0926 4025
BBVA: ES85 0182 1252 3102 0401 1961
Pago per la konto hefb-m de Universala Esperanto-Asocio (havigu atestilon).
Pago per Paypal, ĉe la konto admin@esperanto.es.
Pago kontanta en la asocia oficejo.

Dato:

Subskribo:

LEĜA INFORMO / NOTA LEGAL:
Laŭ la eŭropa Leĝo pri datumprotektado (Reglamento EU 2016/679, por protekto rilate al uzo de privataj datumoj), Hispana Esperanto-Federacio
informas vin ke viaj datumoj estos aldonitaj al bita datumbazo, propra de HEF, kiun nia asocio utiligos nur por internaj celoj aŭ kun rilato al
Esperanto. Per la subskribo de tiu ĉi dokumento, vi permesas tiun ĉi utiligadon. HEF ne donos viajn datumojn al eksteraj organizaĵoj, krom pro
leĝaj kialoj. Vi povas aliri la informojn, kaj modifi aŭ forigi ilin, per mesaĝo al FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESPERANTO, Ref.: DATOS, C/
Rodríguez San Pedro, 13, 3º - 7, 28015 Madrid, aŭ al retadreso admin@esperanto.es.
En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESPERANTO le informa de que
sus datos personales incorporados en este formulario serán incluidos en un fichero creado bajo nuestra responsabilidad, cuyo uso es
exclusivamente para gestiones internas propias de la FEE, así como para el envío de publicaciones e informaciones relacionadas con el
esperanto. Con la firma de este documento, consiente expresamente este uso de sus datos. Le informamos además, que la FEE no cederá estos
datos a terceros salvo lo que marque la ley en materia de información a las Administraciones Públicas, y que puede ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y/u oposición, previstos en la citada normativa, dirigiendo un escrito a FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ESPERANTO, Ref.: DATOS, C/ Rodríguez San Pedro, 13, 3º - 7, 28015 Madrid, o al correo electrónico admin@esperanto.es.

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular de la cuenta:
Banco o caja:
Dirección de la oficina bancaria:
Código postal:

Localidad:

IBAN:
prefijo
Fecha:

entidad

sucursal
Firma del titular:

D.C.

cuenta

