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FES-TE AMIC
Busquem PERSONES motivades, responsables i solidàries com TU que s’impliquin i es
MOGUIN PELS QUIETS. Entre tots millorem la qualitat de vida dels infants amb greus
discapacitats, i la de les seves famílies.
MOU-TE PELS QUIETS! Escull la opció que millor s’ajusti a les teves necessitats!
A. Donació puntual
Pots realitzar un donatiu a través d'una transferència bancària convencional al nostre compte bancari
ES81 2100 1008 4802 0019 0160. Una vegada realitzada la transferència, per favor envia'ns el
comprovant que et donarà el banc juntament amb les teves dades personals que et sol·licitem a
continuació, al correu electrònic: administracio@nexefundacio.org
B. Sol·licitud per ser Amic de Nexe
Les quotes dels Amics de Nexe són els únics ingressos regulars i fixos de Nexe Fundació. Sense aquests
recursos seria impossible planificar, amb seguretat, a mitjà i llarg termini. El teu compromís és
fonamental per garantir una atenció de qualitat als infants amb greu discapacitat i a les seves famílies.
Marca amb una creu l'import de donació:
__12€ __30€ __50€ o un altre import ____

Marca amb una creu la periodicitat:
__Mensual __Trimestral __Anual

Compte bancari amb IBAN _____________________________________________________________
DADES PERSONALS
Nom i Cognoms: _____________________________________________________________________
DNI: _______________________________

Telèfon de contacte: __________________________

Correu electrònic _____________________________________________________________________
Direcció ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Codi Postal ______________________________

Ciutat __________________________________

Vols rebre el certificat fiscal? __Si o __No
Vols rebre informació de la Fundació via correu electrònic? __Si o __No
Signatura

Pots lliurar o enviar aquest document per correu electrònic a administracio@nexefundacio.org o postal a
Nexe Fundació, Travessera de Dalt, 100, 08024 Barcelona. Per a més informació contacta amb nosaltres
al telèfon 93 284 64 23 o a l’adreça electrònica nexefundacio@nexefundacio.org.
De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran
incorporades al sistema de tractament titularitat de NEXE FUNDACIO PRIVADA amb CIF G59986299 i domicili social situat en C/DE
L'ESCORIAL,169 08024, BARCELONA, amb la finalitat de poder gestionar les seves dades per ser amic de Nexe, gestionar la seva donació i poder
atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. En compliment amb la normativa vigent, NEXE FUNDACIO PRIVADA
informa
que
les
dades
seran
conservades
durant
el
TERMINI
LEGALMENT
ESTABLERT
A NEXE FUNDACIO PRIVADA li informem que tractarem les seves dades conforme a l'existència del seu consentiment.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions
públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei
anteriorment
esmentat.
El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis.
Al seu torn, li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de NEXE FUNDACIO PRIVADA, dirigint-se per escrit a l'adreça
de
correu
dpo.cliente@conversia.es
o
al
telèfon
902877192.
NEXE FUNDACIO PRIVADA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta
i actualitzada. És per això que NEXE FUNDACIO PRIVADA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin
o
rectifiquin
sense
dilació
quan
siguin
inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de
tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al
tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic administracio@nexefundacio.org.
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

FES-TE EMPRESA AMIGA
Busquem EMPRESES motivades, responsables i solidàries com la teva que s’impliquin i es
MOGUIN PELS QUIETS. Entre tots millorem la qualitat de vida dels infants amb greus
discapacitats, i la de les seves famílies.
MOU-TE PELS QUIETS! Escull la opció que millor s’ajusti a les teves necessitats
A. Donació puntual
Pots realitzar un donatiu a través d'una transferència bancària convencional al nostre compte bancari
ES81 2100 1008 4802 0019 0160. Una vegada realitzada la transferència, per favor envia'ns el
comprovant que et donarà el banc juntament amb les teves dades que sol·licitem a continuació, al
correu electrònic: administracio@nexefundacio.org
B. Sol·licitud per ser Empresa Amiga de Nexe
Les quotes dels Amics de Nexe són els únics ingressos regulars i fixos de Nexe Fundació. Sense aquests
recursos seria impossible planificar, amb seguretat, a mitjà i llarg termini. El vostre compromís és
fonamental per garantir una atenció de qualitat als infants amb greu discapacitat i a les seves famílies.
Marca amb una creu l'import de donació:
__100€ __150€ __200€ o un altre import ____

Marca amb una creu la periodicitat:
__Mensual __Trimestral __Anual

Compte bancari amb IBAN _____________________________________________________________
DADES DE L’EMPRESA I DEL REPRESENTANT LEGAL
Raó Social: ________________________________________
Telèfon de contacte: ______________________

CIF: ____________________________

Correu electrònic: ____________________________

Direcció Fiscal: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Codi Postal: _____________________________

Ciutat: __________________________________

Voleu rebre el certificat fiscal? __Si o __No
Voleu rebre informació de la Fundació via correu electrònic? __Si o __No
Representant legal (Nom, Cognoms i DNI) __________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Signatura del representant legal i segell de l’empresa

Pots lliurar o enviar aquest document per correu electrònic a administracio@nexefundacio.org o postal a
Nexe Fundació, Travessera de Dalt, 100, 08024 Barcelona. Per a més informació contacta amb nosaltres
al telèfon 93 284 64 23 o a l’adreça electrònica nexefundacio@nexefundacio.org.
De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran
incorporades al sistema de tractament titularitat de NEXE FUNDACIO PRIVADA amb CIF G59986299 i domicili social situat en C/DE
L'ESCORIAL,169 08024, BARCELONA, amb la finalitat de poder gestionar les seves dades per ser amic de Nexe, gestionar la seva donació i poder
atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. En compliment amb la normativa vigent, NEXE FUNDACIO PRIVADA
informa
que
les
dades
seran
conservades
durant
el
TERMINI
LEGALMENT
ESTABLERT
A NEXE FUNDACIO PRIVADA li informem que tractarem les seves dades conforme a l'existència del seu consentiment.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions
públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei
anteriorment
esmentat.
El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis.
Al seu torn, li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de NEXE FUNDACIO PRIVADA, dirigint-se per escrit a l'adreça
de
correu
dpo.cliente@conversia.es
o
al
telèfon
902877192.
NEXE FUNDACIO PRIVADA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta
i actualitzada. És per això que NEXE FUNDACIO PRIVADA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin
o
rectifiquin
sense
dilació
quan
siguin
inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de
tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al
tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic administracio@nexefundacio.org.
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

