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Besalú, rev. any 2021 
Benvolguts amics i amigues, 

Com molts de vosaltres ja sabeu, BESALUX és una associació sense ànim de lucre creada 
l’any 2017 per un grup d’amants de la fotografia amb l’objectiu de divulgar i fomentar l’art 
fotogràfic organitzant activitats, trobades i exposicions obertes a tots els fotògrafs, ja siguin 
aficionats o professionals.  

Fins ara, estem orgullosos de comptar amb quatre exposicions fotogràfiques 
col·lectives realitzades a l’Antic Hospital de Sant Juliá de Besalú, una a Argelaguer i una 
sèrie de tertúlies bimensuals.

Ens hem fixat com a objectiu principal, gràcies a les moltes iniciatives que ens envolten, fer crèixer nous 
projectes i alhora mantenir els que ja s’estan consolidats.  Projectes que posen en valor la passió per la imatge, 
la memòria gràfica i l’aprenentatge. 

Per tot això creiem que és el moment d'obrir l'associació a nous socis l'empenta dels quals ens farà avançar.

De quina manera podeu us podeu inscriure?  

Si ets fotògraf o simpatitzant i t’interessa el que està organitzant BESALUX, pots decidir 
formar-ne’n part i fer-te soci fotògraf mitjançant una aportació anual de 25 
euros. D’aquesta manera, et podràs beneficiar de diferents avantatges com ara:   

- Rebre tota la informació relacionada amb les activitats organitzades per
l'Associació BESALUX

- Publicació del teu portafoli i un article sobre la vostra trajectòria a la pàgina web
www.besalux.com

- Descomptes en el revelat de les teves fotografies en les nostres exposicions
col·lectives.

- Descomptes en la participació d’activitats.
- Participar de les Assemblees amb veu i vot.
- Ser electors i elegibles per formar part de la Junta Directiva.
- Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva pel millor funcionament de

l’entitat.

Si ets empresari i ets sensible a l’art en general, l’art fotogràfic en particular i a la seva 
divulgació, pots esdevenir patrocinador de l'Associació BESALUX amb una aportació de 50 euros a 
l’any la qual cosa el permetrà:  

- Rebre tota la informació relacionada amb les activitats organitzades per l'Associació
BESALUX

- Publicació del teu LOGOTIP D’EMPRESA tant en les nostres xarxes socials com
a la nostra pàgina web i els cartells anunciant els nostres esdeveniments.

Si no ets ni l’un ni l’altre però ets amant de la fotografia pots ser col·laborador-amic amb una quota de 
10 euros a l’any, que et permetrà rebre informació de totes les nostres activitats i saber que formes part
d'un projecte artístic i cultural. 

Adjunt, trobareu el formulari per omplir. 

Us informem al mateix temps que ens prenem molt seriosament la nostra responsabilitat en la 
gestió de la protecció de les vostres dades, publicació d’imatges i comunicacions. Us 
adjuntem els consentiments corresponents tal i com exigeix la nova normativa europea. 

L’ASSOCIACIÓ BESALUX US AGRAEIX LA VOSTRA COL·LABORACIÓ! 
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FORMULARI ALTA SOCIS ASSOCIACIÓ BESALUX 

Nom: Cognoms:

DNI (amb lletra): Telèfon:
Adreça: Localitat:

Província: País:  Codi
Codi Postal: : Adreça electrònica:
Tipus de quota: 
(Marca la teva opció) 

Fotògraf (Quota anual de 25€) 
Empresa (Quota anual de 50€) 
Col·laborador-amic (Quota anual de 10€) 

 Autoritzo a l’Associació Besalux a domiciliar la quota seleccionada i les 
successives quotes de renovació. 

• Déus marcar la casella per fer efectiva l’autorització.
• El pagament de la quota és obligatòria per associar-se i acollir-se a els seus

beneficis i complir amb les obligacions de l’associació contingudes en els nostres
Estatuts.  Aquesta quota es passarà durant el primer semestre de l’any en curs.

Dades bancàries (IBAN): 
Firma: 

DNI:

Data:

____________________________________ 
Representant legal: (només en cas de ser 
menor d’edat) 
Nom i Cognoms:
DNI:

Firma: 

Data:

• Si l’alta la realitzes on-line déus
marcar la casella de la firma com a
senyal d’enteniment i consentiment
de les condicions exposades per
formar part de l’Associació Besalux

• Si ets menor d’edat també haurà de
firmar el teu representant legal.

Observacions: 
• Si un associat/da, empresa o col·laborador-amic desitja donar-se de baixa ha

d’enviar un correu electrònic a besaluxphoto@gmail.com
• Si ja s’ha carregat la renovació de la quota d’aquell any, no se li tornarà i es donarà

de baixa l’any següent.
• Si el rebut de la quota queda retornat per causes alienes a l’associació es tornarà a

fer dos nous intents.  Esgotats aquests intents quedarà donat de baixa. Les
comissions derivades d’aquest fet aniran al càrrec de l’interessat.

• Un cop comprovades les dades i fet efectiu l’ingrés l’AB us enviarà confirmació de
l’Alta i un rebut de la seva quota per correu electrònic.
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CONSENTIMENT EXPRES DE PROTECCIÓ DE DADES 
 
Sota el compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i seguint les 
Recomanacions i Instruccions emeses per l’Agència Espanyola de la Protecció de Dades 
(A.E.P.D.) s’informa: 
 

• Les dades de caràcter personal sol·licitats i facilitats per vostè, són incorporats a un 
fitxer de titularitat privada amb responsabilitat i únic destinatari de l’Associació 
Besalux (també AB) amb CIF G55299408.  

• Només seran sol·licitades les dades estrictament necessàries per prestar el servei 
sol·licitat, poden ser necessari recollir dades de contacte de tercers, tals com 
representants legals, tutors o persones a càrrec dels mateixos. 

• Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat de 
seguretat establertes legalment, i sota cap concepte són cedits o tractats per 
terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment del associat/da, 
tutor o representant legal a excepció que fos imprescindible per la correcte prestació 
del servei. 

• Un cop finalitzada la relació entre l’Associació Besalux i l’associat/da les dades seran 
arxivades i conservades, durant un temps mínim de 6 mesos, després seran 
arxivades o en el seu defecte es tornaran a l’associat o autoritzat legal. 

• Les dades que facilito seran inclosos en el Tractament denominat “Interessats en 
Besalux”, amb la finalitat de gestió del servei contractat, emissió de factures, 
contacte..., totes les gestions relacionades amb l’associat/da, empresa o 
col·laborador-amic i manifesto el meu consentiment.   

• Us informem que teniu la possibilitat de exercitar els vostres drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, indicant per escrit a l’AB amb domicili al c/Sous, 7 
– 17850 – Besalú (Girona) o bé per correu electrònic a besaluxphoto@gmail.com  

• Les dades personals poden ser cedides a les entitats que presten serveis per la 
mateixa associació. 

Firma: 
DNI:

     

 
 
Data:

     

 
 
___________________________________ 
Representant legal: (només en cas de ser 
menor d’edat) 
Nom i cognoms: 
DNI:

     

  
 

Firma: 
 
 
Data:

     

 
 
 

• Si l’alta la realitzes on-line déus 
marcar la casella de la firma com a 
senyal d’enteniment i consentiment 
de les condicions exposades per 
formar part de l’Associació Besalux 

• Si ens fas arribar l’alta escanejada o 
en mà firma el document. 

• Si ets menor d’edat també haurà de 
firmar el teu representant legal. 
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CONSENTIMENT PER A LA PUBLICACIÓ D’IMATGES PER 
L’ASSOCIACIÓ BESALUX 
 
Amb la inclusió de les noves tecnologies dins de les comunicacions, publicacions i accions 
comercials que pot realitzar l’Associació Besalux i la possibilitat de que aquestes pugin 
aparèixer dades personals i/o imatges que ha proporcionat amb la nostra relació existent. 
 
I donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18 de a Constitució i regulat 
per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge i el Reglament (UE) 2016/769 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte el 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, 
 
L’Associació Besalux demana el teu consentiment per poder publicar les dades personals 
que ens has facilitat o imatges en les quals apareguis individualment o en grup amb caràcter 
divulgatiu que es puguin fer des de la nostra associació. 
 
Jo, 

     

                                               amb DNI 

     

                  autoritzo a l’Associació 
Besalux a un ús divulgatiu les meves dades personals facilitades dins de la nostra relació per 
poder ser publicats en: 
 

• La pàgina web i perfils de les xarxes socials de l’Associació. 
• Filmacions destinades a la difusió. 
• Fotografies per a revistes o publicacions relacionades amb el nostre sector, 

 
 
AUTORITZACIÓ  
 
 
 
 
En 

     

, a 

     

 de 

     

 de 20

     

 
 
 
 

Firma: 
(Recorda en cas de fer-se la inscripció on-line es necessari marcar aquesta casella) 
 
 
 
 
Representant legal: (només en cas de ser menor d’edat) 
(Recorda en cas de fer-se la inscripció on-line es necessari marcar aquesta casella) 
Nom i cognoms 

     

 
 

Firma: 
 
 
Data:

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Associació Fotogràfica BESALUX – C/Sous, 7 17850 Besalú Girona 
a/e: besaluxphoto@gmail.com 

 
CONSENTIMENT PER REALITZAR COMUNICACIONS 
 
 
Per complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i seguint les 
Recomanacions i instruccions emitides per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 
(A.E.P.D.), l’Associació Besalux responsable amb CIF G55299408 informa: 
 
Que existeix la possibilitat de realitzar comunicacions per mitjà de sistemes de missatgeria 
instantània com Whatsapp o altres app’s pel mateix fi  i/o butlletins digitals (newsletters) amb 
la finalitat d’agilitzar la gestió dels serveis prestats i per tant necessitem el teu consentiment 
exprés. 
 
Tens dret a accedir, rectificar, limitar, a la portabilitat i supressió de les teves dades. 
 
Per més informació sobre la nostra política de privacitat pots accedir al nostre web 
www.besalux.com/politica-de-privacitat/ 
 
 
Nom i cognoms:

     

                                                        DNI:

     

 
 

Accepto rebre comunicacions electròniques 
Adreça electrònica de comunicacions:

     

 
 

Accepto comunicacions per missatgeria instantània 
Accepto formar part de grups de missatgeria instantània 

Telèfon:

     

 
 
En: 

     

, a 

     

 de 

     

 de 20

     

 
 
 
 

Firma: (marca la casella si acceptes) 
 
 
 
Representant legal (només en cas de ser menor d’edat) 
Nom i cognoms:  

     

                                                     DNI:

     

 
 

Firma: 
(marca la casella si acceptes) 
 
 
Data:
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