
Nom

N.I.F.

Adreça Població

C/C o Llibreta núm. (20 dígits)

Xec Mensualment

Trimestralment

Anualment

Domiciliació bancària

Desitjo el certificat per gaudir 
dels beneficis fiscals establerts per la Llei 49/02.

Cognoms

Telèfon

Signatura del titular  del C/C o Llibreta
entitat oficina d.c. núm. compte

Titular C/C

En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002 s'INFORMA a l'Interessat de què al facilitar les seves dades de caràcter personal a la FUNDACIÓ MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA 
DONA (en endavant FUNDACIÓ), inclòs el seu correu electrònic, els quals resulten necessaris per a la formalització, gestió administrativa així com l'execució i desenvolupament de l'activitat fundacional 
de l'entitat, EXPRESSAMENT AUTORITZA la utilització de les esmentades dades a fi i efectes de les comunicacions que la FUNDACIÓ realitza a totes aquelles persones interessades en el 
desenvolupament de l'activitat fundacional, així com de qualsevol oferta de serveis i productes relacionats amb l'esmentada activitat. Així mateix, s'informa a l'interessat de què les dades de caràcter 
personal que proporcioni seran objecte de tractament automatitzat per part de la FUNDACIÓ, restant incorporats dins d'un fitxer, la titularitat i responsabilitat dels quals ve ostentada per la FUNDACIÓ. 
L'interessat podrà exercitar, respecte a les seves dades els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una carta al domicili de la FUNDACIÓ, Carrer de Sants 14-16 Principal, 08014 
Barcelona.

C.P.

Marqui amb una creu si decideix
AUTORITZAR EXPRESAMENT a
la Fundació a enviar informació
relacionada amb la seva activitat
per correu electrònic.

Si Autoritzo No Autoritzo

Transf / ingrés a 
C/C ES59 0075 0336 
3106 0003 3607

Carrer de Sants 14-16, Principal
08014 - BARCELONA

Tel. 933 633 825
info@fundaciomontblanc.org

E-mail

Data:

€
€
€Desitjo col·laborar amb el PROJECTE CAMPEROLES-RDC

amb una AJUDA de €
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