CREC EN EL PREMI BORN

SOL·LICITUD D’APORTACIÓ ÚNICA A LA CAMPANYA “CREC EN EL PREMI BORN”
Llinatges
Nom
DNI
Adreça

Data naixement

Codi Postal

Població

Telèfon
Correu electrònic

Fax

MECENES * :
(*) Indiqueu el nom de la persona, empresa o entitat que voleu que es mencioni al llistat de mecenes.
Deixau-ho en blanc en cas que preferiu fer una aportació anònima.
APORTACIÓ _________ EUROS
Banc/Caixa ________________________________________
IBAN

ENTITAT

OFICINA

DC

COMPTE CORRENT

Amb la firma de la present sol·licitud, autoritzo que em sigui carregat al meu compte corrent un
pagament únic en concepte d’aportació a la campanya de micromecenatge “Crec en el Premi Born”,
promoguda pel Cercle Artístic de Ciutadella
Podeu fer-nos arribar la butlleta a través del correu electrònic participa@premiborndeteatre.com o bé
dipositant-la al Cercle Artístic (Pça. des Born, 19 de Ciutadella)
D'acord al Reglament General de Protecció de dades Europeu, en nom de l'associació tractam la
informació que ens facilita per tal de gestionar la seva sol·licitud de mecenatge, cobrar les quotes
corresponents a la campanya “Crec en el Premi Born”, organitzar activitats i serveis d'interès pel
mecenes. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys
necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos
en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si al CERCLE ARTISTIC DE
CIUTADELLA esteim tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades
personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin
necessaris.
Així mateix sol·licitam la seva autorització per a oferir-li informació sobre serveis i activitats
desenvolupades per l'associació i relacionades amb la Campanya de micromecenatge “Crec en el
Premi Born”.
SI
NO

Ciutadella de Menorca, ____ de ___________ de 2.0___

Signatura:
CERCLE ARTÍSTIC – SOCIETAT CULTURAL Plaça del Born, 19 07760 Ciutadella de Menorca

NIF: G07048440 Telèfon 971 38 57 53 gerencia@cercleartistic.com - www.cercleartistic.com

