SER SOCI
DE LA CREU ROJA
SIGNIFICA

FES-TE SOCI I
AJUDA’NS A
MILLORAR LA
VIDA DE LES
PERSONES MÉS
VULNERABLES.

DIBUIXAR
NOVES REALITATS
DADES PERSONALS
NIF

Nom

Cognoms

Domicili

Vía

C. Postal

Número

Població

Complement adreça

Província

Núm. fills

Escala

Pis

Porta

Data de naixement
/

/

DADES DE COMUNICACIÓ
Tel. mòbil

Tel. fix

Idioma

Professió

Correu electrònic

QUOTA (mínim recomanat 36€/any)
AMB UNA QUOTA MENSUAL DE:

10 €

15 €

20 €

UNA ALTRA QUANTITAT

€

AMB UNA QUOTA TRIMESTRAL DE:

30 €

45 €

60 €

UNA ALTRA QUANTITAT

€

AMB UNA QUOTA ANUAL DE:

120 €

180 €

240 €

UNA ALTRA QUANTITAT

€

Vull rebre el certificat de donacions a efectes de l’IRPF per desgravar-me fins al 75% del total de la donació anual*
Consento que tractin les meves dades per tal d’inscriure’m com a nou soci.
Consento que se’m pugui contactar en el futur per informar-me de les activitats i altres accions de la Creu Roja Espanyola.
* Només podràs beneficiar-te’n cas d’haver contribuït amb l’IRPF en l’exercici fiscal i estar obligat a realitzar la declaració de la renda, amb un límit del 10% de la
base liquidable. Excepte el País Basc i Navarra. Més informació a www.hazcrecertusolidaridad.org

DADES BANCÀRIES
IBAN

Entitat

Oficina

DC

Número de compte

Signatura:

CON ENVIAR-NOS EL CUPÓ
NOMÉS HAS DE SEGUIR AQUESTS PASSOS: 1 Guarda el document en el teu ordinador. 2 Omple’l situant el cursor en cada casella. 3 Guarda els canvis. 4 Adjunta’l
en el teu correu electrònic de resposta a la persona que te’l va enviar.
Les dades aportades amb el seu consentiment en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de Creu Roja Espanyola, CIF: Q2866001G, amb la finalitat de gestionar
i formalitzar la seva inscripció com a soci/sòcia, així com d’enviar informació sobre les nostres activitats i accions solidàries.  
Exercici dels seus drets: vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com els continguts en el Capítol III del Reglament (UE) 2016/679, respecte de les dades
personals existents en el referit fitxer, en les següents adreces: Creu Roja Espanyola, att. DPO, Avinguda Reina Victoria, 26, 28003 Madrid, o a través de correu electrònic a dpo@cruzroja.es    
Per obtenir informació addicional sobre la política de privadesa i protecció de dades de Creu Roja Espanyola visiti la nostra pàgina web www.cruzroja.es.

Humanitat

Imparcialitat

Neutralitat

Independència

Voluntariat

Unitat

Universalitat

