F IT XA P ER A LA R EAL ITZACIÓ DE DONATIUS
DADES DEL DONANT
(*) Nom / Raó social
(*) Cognoms
(*) NIF / CIF
Adreça: Carrer, Passeig, Avinguda, etc.
CP

nº

Ciutat

pis

porta

Província

e-mail

Tel.

* Els camps d’aquesta secció s’han d’omplir obligatoriament.
Desitjo rebre el certificat corresponent per obtenir els beneficis fiscals establerts a la Llei 49/2002.
Si

No

(*) IMPORT del DONATIU:
Periodicitat:

Única

€
Anual

Trimestral

Mensual

Forma de pagament:
En efectiu
A través de taló nominatiu a favor de la Fundació Bell-lloc
A través de transferència bancària a: Fundació Bell-lloc
IBAN: ES75 2100 0002 5802 0111 6085
A través de domiciliació bancària (és imprescindible proporcionar l’IBAN)
IBAN _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

/ ____ /

____

Les dades de la persona o entitat a nom de la qual s’expedirà el certificat que acreditarà la donació econòmica han de correspondre amb les
del titular del compte corrent.

A Girona, a,

de /d’

de 20

Firma:

Es pot fer arribar aquesta fitxa per correu electrònic a: informacio@fundaciobell-lloc.com
o per correu postal a: Fundació Bell-lloc, Carrer Gran Via Jaume I, 48, 2n b, 17001 GIRONA
- Les donacions fetes a favor de la Fundació Bell-lloc són objecte de desgravació fiscal per a persones físiques i jurídiques, d’acord amb la Llei 49/2002 de Règim Fiscal de
les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals del mecenatge i la Llei 27/2014.
- Conforme el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la corresponent Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de
2018, informem: Responsable: FUNDACIÓ PRIVADA BELL-LLOC; Finalitat: gestió dels contribuents; Destinataris: no es preveu cedir-les a tercers més enllà del consentiment atorgat; Conservació: fins la fi dels terminis previstos en la Llei respecte la prescripció de responsabilitats; Drets: d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació
del tractament, portabilitat, i revocació del consentiment, mitjançant l’enviament d’E-mail a privacitat@fundaciobell-lloc.com, o a través de l’adreça física: Carrer Gran Via
Jaume I, 48, 2n b, 17001 GIRONA; Informació addicional: http://www.fundaciobell-lloc.com/privacitat.html.

