Uneix-te a SOCIE
Gràcies a la teua aportació SOCIE serà més fort, amb la teua
col·laboració serà possible compartir experiències al voltant de
l’educació activa, basades en la participació. Podrem conèixer i
reconèixer a companys i companyes que treballen cada dia per
construir una ciutadania més responsable, crítica, i compromesa
amb la millora social.
Gràcies per creure en el poder transformador de l’educació.

LES MEUES DADES PERSONALS (*Els camps marcats són obligatoris)
Nom*
Primer Cognom*

Segundo Cognom

Tipus de document*

Número de document*

Gènere

Data naixement

Número de telèfon*

Correu electrònic*

Ocupació
Formació
		
LA MEUA ADREÇA (*Els camps marcats són obligatoris)
Tipus de via

Nom de via*

Portal, bloc, escala*

Codi postal*

Ciutat*

Estat/Província

Vull col·laborar econòmicament amb una aportació anual de 30€ o d’_________________€ ( i que es puga marcar la que toque)

EL MEU NÚMERO DE COMPTE (*Els camps marcats són obligatoris)
Identificador de país

Dígits de control (SEPA)

Entitat *

Oficina *

Dígits de control (espanyol)*

Número de compte *

Ordre de domiciliació d’adeudament directe SEPA-CORE: Identificadors del creditor: ES47 3159 0007 1621 0254 7813
Nom del creditor: Fundación Movimiento Ciudadano. C/ José Luis Lazkanoiturburu Korkostegi 14, 46940 Manises (Valencia)
Mitjançant la signatura d’aquest contracte, queda inclosa aquesta ordre de domiciliació. La persona deutora autoritza a la persona creditora a enviar instruccions a l’entitat
del deutor/a per carregar el seu compte i a l’entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor/a. Com a part dels seus drets, la persona
deutora 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 la Fundación Movimiento Ciudadano. Els drets d’accés,
cancel·lació, rectificació i oposició podran exercir-se davant el Responsable del Fitxer: Fundación Movimiento Ciudadano, amb domicili d’accés al C/ José Luis Lazkanoiturburu
Korkostegi 14, 46940 Manises (Valencia).

Coneixes els avantatges fiscals d’aquesta aportació?
Totes les teves aportacions desgraven un 75% els primers 150€ i un 35% a partir dels 150€ en la declaració de la renda, en l’aplicació
de la llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
Altres formes de pagament
Si tens algun problema, telefona’ns a 961 14 44 15 o escriu a hola@socie.org
Transparència, el nostre compromís
Els nostres comptes són públics i pots veure’ls en la nostra web. Constem en el Registre de Fundacions del Ministeri de Justícia amb
el núm. 995 i amb el CIF: G97893564.

