
Vull ser EMPRESA SOLIDÀRIA d’Ajudantajudar aportant:                         

      50€  
      100€                
      150€  
      200€                  
      Una altra quantitat: _____                  

Amb periodicitat: 
      mensual 
      trimestral 
      anual 
 

 
       SOL·LICITO CERTIFICAT (Es poden deduir les aportacions en la declaració de l’IRPF) 

 
Dades de l’empresa: 
Nom de l’Empresa*: 
CIF*: 
Telèfon fix*: 
Adreça*:      Codi postal*:                       Població*: 
Correu electrònic*:  

Compte bancari: 
Titular*: 
Entitat*: 
Compte corrent IBAN*: 
 
Dades persona de contacte: 
Nom*:   Cognom 1*:   Cognom 2*:  

Correu electrònic*:  

Forma de pagament: 
 
 Domiciliació bancària 
 Titular del compte:  
 Número compte IBAN: (22 números precedits de 2 lletres): 
 
 Adjunto xec a nom d’Ajudantajudar. 

 Transferència bancària a: ES38 2100 3317 1922 0012 0293  

Firma del titular i segell (imprescindible):  

 

* Camps obligatoris 

IMPRIMIR I ENVIAR AQUEST FORMULARI CUMPLIMENTAT I SIGNAT A:  

Fundació Ajudantajudar. c/ l’Avenir, 40 entl. 1ª – 08021 Barcelona 

O bé escanejat i per correu a: mail@helpingtohelp.org 

_______________ 

Política de privacitat: Fundació Ajudantajudar garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la L.O. 15/1999 de 13 de Desembre, 
l’usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en la Fundació, al tractament automatitzat dels mateixos, incloent-hi 
aquells als quals la Fundació tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina  web, per a les finalitats d’enviament de comunicacions. L’usuari accepta que Fundació 
Ajudantajudar li remeti informació sobre actes, notícies i altres activitats que dugui a terme. 

L’usuari queda informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, fent ús de qualsevol dels canals de 
comunicació de Fundació Ajudantajudar, utilitzant el servei telefònic trucant al 935 321 613, o a través del correu electrònic o, en general, pel mitjà de comunicació que generalment utilitzi. 
També es podrà dirigir per escrit en el cas que ho considerés necessari, a Fundació ajudantajudar, c/l’Avenir, 40 entl 1ª  Barcelona 08021 


