
POBLACIÓ CODI POSTAL

TELÈFONMAIL

COM HAS CONEGUT L'AVAN?

ADREÇADATA NAIXEMENT

Semestral Anual
Només una
vegada Mensual

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (IBAN)

JUNTS HO FEM POSSIBLEV U L L  C O L · L A B O R A R  A M B  L ' A V A N

AMB LA CONSTRUCCIÓ 
DEL NOU CENTRE AVAN TERRASSA

AJUDANT A FINANÇAR ELS
SERVEIS DE L'ENTITAT

Crec en la missió i els valors de l'AVAN i per aquest motiu vull
col.laborar a fer-los realitat.

Vull contribuir a fer realitat el nou centre AVAN Terrassa, que
atendrà a persones amb malalties neurològiques i les seves families.

VULL APORTAR LA QUANTITAT DE

€

SIGNATURA I DATA

PERIODICITAT. L'import seleccionat es cobrarà amb la
periodicitat marcada

NOM I COGNOMS DNI

25€

50€

100€

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES. RESPONSABLE: FUNDACIO PRIVADA AVAN, c/ Estrella 110, 08201, Sabadell (Barcelona), lopd@avan.cat, G63930499. FINALITAT: Gestionar l'alta, complir amb les funcions i finalitats
descrites en els Estatuts i, remetre-li comunicacions informatives i comercials relacionades amb el nostre àmbit, inclús per mitjans electrònics. LEGITIMACIÓ: Execució de l'acord d'afiliació i interès legítim a remetre-li informacions comercials
d'interès per al nostre àmbit. CESSIONS: Organismes públics i privats necessaris per a les nostres finalitats i les legalment previstes. CONSERVACIÓ: Durant alta a l'entitat i, finalitzada aquesta, durant els terminis exigits per llei per atendre
eventuals responsabilitats. Dades comercials: quan l'usuari sol·liciti la seva baixa. DRETS: Pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se a les dades del responsable. En cas de divergències,
pot presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es).
[    ] NO DESITJO REBRE INFORMACIÓ COMERCIAL

Mitjançant aquesta ordre de domiciliació bancària, autoritzo l’entitat AVAN amb NIF G63930499 a enviar les instruccions a la seva entitat bancària perquè es realitzi el pagament.També autoritzo al banc a fer efectiu el pagament amb càrrec al
compte del qual soc titular, seguint les instruccions que rebi del creditor. L’interessat/da està legitimat al reembossament per la seva entitat financera en els termes i condicions del contracte que ambdues parts tenen subscrit. La sol·licitud de
reembossament s’haurà d’efectuar dins de les vuit setmanes següents a la data del càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera. 

_ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _ ___/___/_____

Escull en quin projecte vols coŀlaborar. Ambdues opcions tenen els mateixos beneficis fiscals. Per un donatiu
de 100€ a la declaració de l'IRPF recuperaràs 80€.

L'import s'actualitzarà anualment amb l'IPC.

mailto:lopd@avan.cat
http://www.aepd.es/

