ONG per la diversitat funcional i el desenvolupament de la persona
Si voleu fer-vos socis ompliu aquesta butlleta i adreceu-la a Aspanias, bé en format digital
a administracio@aspanias.org, bé personalment.

Butlleta d’inscripció
Nom i cognoms

DNI

Adreça

C.P.

Adreça Electrònica

Data naixement
Població

Telèfons

Vull rebre informació preferentment a través de correu electrònic: SÍ
Soci amb una aportació anual de 60 euros

DECLARADA D’UTILITAT PÚBLICA 20-2-70 · CREU DE SANT JORDI 3-12-87

Soci amb una aportació anual de ______ euros

Forma de pagament

(poseu una creu a la casella corresponent)

Ingrés al compte corrent el primer any i domiciliació bancària per anys successius, indicant el vostre nom,
motiu (QUOTA SOCI) i l’any de pagament. (Haureu d’adjuntar a aquesta butlleta el justificant de pagament
corresponent)
Entitat: CaixaBank
IBAN:ES2421000876360200239211
Domiciliació bancària des del primer any i per anys successius fins nou avís
Titular del compte ………………………………………………………………...
Banc / Caixa ………………………………………………………………………….

Senyors, els prego i autoritzo a que carreguin al següent compte les quotes de soci presentades per Aspanias:

IBAN

Signatura del soci titular
(Obligatori)

Data: ...........................................................
Vostè autoritza a que girem el rebut al compte indicat.
MARQUEU si no desitgeu rebre informació per e-mail de les propostes i actualitat d’ASPANIAS.
Us informem que les dades personals que faciliteu passaran a formar part d'un fitxer del que som els responsables i que té per
finalitat gestionar la vostra petició i la relació, així com fer enquestes o informar de noves propostes, actualitat, etc. Teniu dret a
l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades per correu electrònic a administracio@aspanias.org o a
l'oficina d'ASPANIAS, situada al C/ Enamorats 109-115, de Barcelona. En el cas de facilitar dades de tercers, us obligueu a
informar d'aquesta política de privacitat i de fer-ho amb el seu consentiment.

C/ Enamorats 109-115, baixos 08026 Barcelona
Tel: 93 487 22 77
www.aspanias.org
aspanias@aspanias.org

