Fundació d´Animals de Companyia Camp de Tarragona
Campanya d'Apadrinaments de la Fundació
Certificat d'Apadrinament
Lloc i data del Certificat:

_____________________________________________

Dades de l'Apadrinador:
* Nom:
* Cognoms:
* DNI:
* Adreça:
* Ciutat:
* Província:
* Telèfon:
* Correu electrònic:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Dades Bancàries:
* Entitat:
* Número de Compte:
Periodicitat i càrrec:

_______________________________
ES_ _ - _ _ _ _- _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
⃝ 20 euros bimensuals
⃝ 15 euros mensual
⃝ 20 euros mensual
⃝ ___ euros _______
(Mínim 10 euros mensuals)

Dades de l'animal de companyia apadrinat: “ dades aportades per la Fundació “
Núm d'entrada de l'Última Llar:
Data d'apadrinament:

________________
________________

He rebut i accepto la normativa de l'apadrinament i autoritzo el dret a l'imatge pròpia i dels menors
que m'acompanyin.
Signatura:

Les dades que ens faciliti amb aquest formulari seran incloses en un fitxer degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades sota responsabilitat de LA FUNDACIO
PRIVADA PELS ANIMALS DE COMPANYIA DEL CAMP DE TARRAGONA, amb domicili social en CAMI MAS REGIMENTS POLIGON 9 PARCEL·LA 3, 43330, RIUDOMS.
Les dades marcades amb un asterisc són obligatòries, sense elles no podrem procedir a tramitar l'apadrinament d'un animal de companyia propietat de l'Última Llar .
Utilitzarem les seves dades amb la finalitat d'administrar un correcte funcionament de la campanya d'apadrinaments i d'informar-vos de les activitats, notícies i noves campanyes que
tingui la nostra fundació . En cap cas es cediran aquestes dades a tercers sense el seu consentiment .
Per exercir els drets d'accés , rectificació, oposició o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal, pot vostè dirigir-se a la nostra direcció de correu electrònic
CORREU@FUNDACIOCANTARRAGONA.ORG o bé a la nostra adreça postal APARTAT POSTAL 153, 43330, RIUDOMS. l'encarregat del Fitxer de la nostra entitat.
correu@fundaciocantarragona.org

www.fundaciocantarragona.org

Apartat postal 153

Riudoms - 43330

