Fitxa de col·laborador/a
Nom: ____________________________________________________________________________
Adreça: __________________________________________________________________________
Telèfon:______________________________ DNI: ___________________________________ ____
e-mail: ___________________________________________________________________________
Desitjaria aportar les següents idees: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tinc disponibilitat de temps per a col·laborar amb l’Associació, i tinc coneixements en:__________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
O capacitat per a: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Vull col·laborar econòmicament amb una aportació:
Puntual de: __________€
Anual de:
Trimestral de:

30€
15€

50€
30€

100€
60€

150€
90€

altra quantitat:___________€
altra quantitat:___________€

IBAN: ES________-__________-__________-__________-__________-__________
Ordre de domiciliació d’adeudament directe SEPA-CORE: Identificadors del creditor:
Triodos Bank: ES25 1491 0001 2920 2531 2121
Caixa Enginyers: ES81 3025 0010 2114 0005 2887
Nom del creditor: Associació de Cases de Joventut de Castelló: c/ Els Dolors 42 – 12560 Benicàssim (Castelló).
Mitjançant la signatura d'aquest contracte, queda inclosa aquesta ordre de domiciliació. El deutor autoritza el creditor a
enviar instruccions a l'entitat del deutor per carregar el seu compte i a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte
seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva
entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s'ha d'efectuar
dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els
vostres drets en la vostra entitat financera.
En compliment del que preveu el Reglament (UE) 2016-679 de Protecció de Dades l'informa que les seves dades
personals seran incorporades al fitxer general de persones sòcies propietat d'aquesta entitat, de manera que, de no
oposar-se entenem que consenteix que les seves dades siguin tractades exclusivament amb la finalitat de disposar dels
mateix per a la gestió del pagament de les quotes i informar de les campanyes i activitats promogudes per l’Associació
de Cases de Joventut. Els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició podran exercir-se davant el Responsable del
Fitxer: ASSOCIACIÓ DE CASES DE JOVENTUT DE CASTELLÓ, amb domicili d'accés al c / Els Dolors 42 - 12560
Benicàssim (Castelló).

