
A continuación se muestran las condiciones para realizar el alta como 
SOCI@ de la Asociación Cultural Utopic Dream Collective, aceptando 
los términos que se reflejan en los Estatutos de la Asociación. 


Los pasos a seguir para el alta son : 


1. Rellenar el formulario de Alta de Soci@ de la web.  

2. Realizar el ingreso de 15€ en la cuenta bancaria de CaixaBank  
ES68 2100 3121 4522 0054 9647 especificando en el concepto 
“Alta UDC + Num de DNI”  

3. Recibir el email de confirmación del alta correcta  

La Asociación empleará el importe ingresado para la realización de sus 
acciones sociales y el mantenimiento de las instalaciones de la 
Asociación. 


A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, el/la firmante autoriza la utilización de sus datos 
personales contenidos en los documentos presentados y su tratamiento en un fichero titularidad de la 
Asociación, con la exclusiva finalidad de la resolución del expediente así como para gestionar cualquier 
aspecto relativo a su relación con la Asociación. Quedo enterado/a de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de los datos obrantes en el mencionado fichero, pudiendo ejercer 
dichos derechos mediante una carta dirigida a la Asociación Cultural Utopic Dream Collective, en la 
dirección de correo electrónico info@utopicdream.es, debidamente firmada, incluyendo su nombre 
completo, dirección y una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (DNI) o cualquier otro 
documento válido. 



A continuació es mostren les condicions per a realitzar l'alta 
com SOCI@ de l'Associació Cultural Utopic Dream Collective, 
anteriorment Bizarre Ride Music, acceptant els termes que es 
reflecteixen en els Estatuts de l’Associació.


Els passos a seguir per a l'alta són :


1. Emplenar el formulari d'Alta de Soci@ de la web.


2. Realitzar l'ingrés de 15€ en el compte bancari de CaixaBank

ES68 2100 3121 4522 0054 9647 especificant en el concepte “Alta 
UDC + Num de DNI”


3. Rebre l'email de confirmació de l'alta correcta


L'Associació emprarà l'import ingressat per a la realització de les seves 
accions socials i el manteniment de les instal·lacions de l’Associació.


A l'efecte del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal i altra normativa de desenvolupament, el/la signant autoritza la 
utilització de les seves dades personals continguts en els documents presentats i el seu 
tractament en un fitxer titularitat de l'Associació, amb l'exclusiva finalitat de la resolució de 
l'expedient així com per a gestionar qualsevol aspecte relatiu a la seva relació amb l'Associació. 
Tranquil assabentat/a dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dels dades que 
consten en l'esmentat fitxer, podent exercir aquests drets mitjançant una carta dirigida a 
l'Associació Cultural Utopic Dream Collective, en l'adreça de correu electrònic 
info@utopicdream.es, degudament signada, incloent-hi el seu nom complet, adreça i una 
fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat (DNI) o qualsevol altre document vàlid.


