
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ. PATROCINI I MECENATGE AL TEATRE DES BORN

 

Dades personals

Nom i cognoms o Raó social

DNI/Passaport o CIF

Data de naixement

Telèfon de contacte

Correu electrònic

   

Carrer  Número   Pis 

Població   Codi Postal                   

Província   País 

Tipus de patrocini

Gran Mecenes

5.000€ o superior

Patrocinador

Entre 4.500€ i 2.500€

Protector

Entre 1000€ i 500€

Petit Mecenes

Entre 499€ i 50€

Podeu consultar totes les contraprestacions i beneficis a l’apartat ‘Dona’ns suport’ del nostre web,
www.teatredesborn.com

          Aquest document ha de ser enviat al correu electrònic administracio@teatredesborn.com



Aportació econòmica

  €

Com vols que se’t cobri la quota?

 Mensual

 Anual

Servei de renovació

 Aportació única anual

  Aportació periòdica fins a nou avís

Domiciliació bancària
Domiciliació bancària

    

       He llegit i accept la política de privacitat i protecció de dades.  

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informam que
les seves dades personals formen part dels nostres fitxers automatitzats amb la finalitat de mantenir i gestionar la relació que
establim mitjançant aquest document. Si ho desitja, pot fer ús dels drets d’accés, rectificació i cancelació i oposició, prevists a la Llei,
tot dirigint-se a la Fundació Ciutadella Cultura. 

El responsable de les dades facilitades és la Fundació Ciutadella Cultura, entitat gestora del Teatre des Born. La finalitat i legitimació
d’aquest fitxer és facilitar  la gestió del patrocini i mecenatge que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les
necessitats de les persones sòcies interessades. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació
legal. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com altres drets que s’expliquen en la informació addicional. Pots
trobar tota la informació a www.teatredesborn.com

Lloc i data

Signatura

          Aquest document ha de ser enviat al correu electrònic administracio@teatredesborn.com
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