Fes-te soci/a!
La COOPERATIVA COANEGRA, agrària i de consum, sense ànim de lucre, es va fundar l'any 2011 amb
l'objectiu principal de treballar per a la millora i recuperació del camp de Mallorca, amb respecte al
medi ambient i la justícia social, promovent una alternativa econòmica al servei de les persones i
basada en valors, no amb interessos econòmics, posant a l'abast de les persones aliments sans a un
preu just, tant per els pagesos com per els consumidors.
El nostre, és un projecte obert que desitja poder contar amb la col·laboració de totes aquelles
persones que entenguin i vulguin recolzar el projecte Coanegra. Per aquest motiu creiem que ha
arribat el moment de obrir la cooperativa a totes i tots els que comparteixen els nostres objectius i
cerquen una manera pràctica de col· laborar.
En aquest sentit els nostres estatuts preveuen la incorporació de associats/ades col·laboradors/res,
que encara que no puguin participar d'una forma global en l'activitat cooperativa, volen aportar la
seva col·laboració per fer possible aquest projecte.
DRETS ASSOCIATS/ADES
Participar en les comissions de treball, que d'acord amb la Assemblea s'hagin creat.
Podran participar en la Assemblea, amb veu i vot , elegint un representant per a cada 50 associats.
Tindran accés gratuït o descomptes en totes les activitats (cursos, tallers, etc ...) que organitzi la
cooperativa.
Cuan la situació econòmica ho permeti, tindràn un descompte en les compres que realitzin a la
cooperativa.
Es podran donar de baixa voluntariament quan ho decideixin.
OBLIGACIONS DELS ASSOCIATS/ADES
Anualment faran una aportació de 25,00 €.
A la mesura de les seves possibilitats realitzaran les seves compres a la cooperativa i participaren de
les activitats que expressament s'organitzin.
A la mesura de les seves possibilitats col· laboraran en la difusió i objectius de la cooperativa.
Sol.licit, ser admès/sa com soci/a col.laborador/a de la COOPERATIVA COANEGRA.
NOM I LLINATGES: .....................................................................................................................................................
ADREÇA: ....................................................................................................................................................................
DNI/NIE: .............................................. CORREU ELECTRÒNIC: ...............................................................................
TELÉFON: ............................................. MÓVIL: .........................................................................................................
TWITTER: ............................................... FACEBOOK: ................................................................................................
ALTRES: .......................................................................................................................................................................
M'agradaria participar en la comissió i/o activitats de: .....................................................................................
DADES BANCÀRIES:

CÒDIS IBAN

Entitat

Sucursal

Dígits de control

Nº de compte

Data, signatura:

Amb la meva signatura, autoritzo i consenteixo expressament al fet que la COOPERATIVA COANEGRA pugui tractar les
meves dades personals per a l'adequat funcionament de l'organització en pro del bon servei.
La COOPERATIVA COANEGRA es compromet a complir la legislació vigent en matèria de tractament automatitzat de
dades i, en particular, la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal de 13 de desembre. Mitjançant
la següent política de privadesa la COOPERATIVA COANEGRA informa als seus socis dels següents extrems:La
COOPERATIVA COANEGRA amb la finalitat de comunicar als seus simpatitzants les activitats dutes a terme en futur,
tractarà les dades personals dels seus simpatitzants de forma automatitzada. La COOPERATIVA COANEGRA informa al
simpatitzant que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, directament a través del correu
electrònic cooperativa@coanegra.com
La COOPERATIVA COANEGRA informa que la seva adreça de correu electrònic serà introduïda en un fitxer automatitzat
(llista de distribució) amb la finalitat de proporcionar-li informació de les seves activitats per e-mail. La COOPERATIVA
COANEGRA no revelarà les seves dades personals a cap altre tercer. La COOPERATIVA COANEGRA garanteix que tractarà
confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en el qual s'emmagatzemaran i tractaran les dades
gaudeix de les mesures de seguretat establertes en la normativa espanyola sobre protecció de dades.

