DONATIUS PRO JOAN ROIG I DIGGLE
Nom:
Adreça:
DNI:
Desitjo aportar:
Periodicitat:
Forma de Pagament

Cognoms:
CP:
Població:
Tel:
Email:
15€
20€
30€
60€
100€
Altres quantitats: .............
Mensual
Trimestral
Anual
Única

 DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: Titular del compte:
IBAN:

E S

 TRANSFERÈNCIA AL COMPTE DE LA PARRÒQUIA: IBAN ES93.2100.0816.1202.0063.6741
 ALTRES (detalleu):
Barcelona, ………. de ………………………………… de 20……. Signatura: ………………………………………………………

Tots els donatius per al sosteniment de l’Església desgraven el 80% els primers 150 eur; i la resta, el 35%. Llei 17/2020.

Pel que fa al tractament de les dades personals que ens faciliten, o qualssevol altres que s'originin com a conseqüència de l’enviament del
present formulari, informar-los que s'incorporaran al sistema de tractament de dades existent, titularitat i responsabilitat és de la PARRÒQUIA
PURÍSSIMA CONCEPCIÓ, amb domicili al carrer Aragó 299, 08009, Barcelona, i amb N.I.F. R5800314I, consentint de forma expressa el
tractament d'aquestes dades personals de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada per a la gestió dels
donatius i per remetre informació, per escrit, per correu electrònic o per telèfon, sobre els serveis que oferim i les activitats que organitzem,
podent-se donar de baixa, en el seu cas, a la direcció indicada.
A aquests efectes facilita les dades contingudes en el present formulari. No utilitzarem les seves dades personals per prendre decisions
automatitzades que l'afectin ni per crear perfils.
La base legal del tractament de les seves dades es recull a l'article 6 del RGPD i consisteix en la prestació del consentiment i en l’article 9.d) pel
que fa al tractament de dades per organitzacions amb finalitats religioses.
Els únics destinataris de les seves dades seran els col·laboradors i personal de la Parròquia Puríssima Concepció i seran conservades durant el
temps necessari per al compliment de les obligacions legals.
S’informa de que la Parròquia Puríssima Concepció comunicarà algunes de les seves dades personals a les successives entitats i per a les
següents finalitats:

A l’Arquebispat de Barcelona, en el cas que sigui necessari.

A les entitats financeres amb les quals treballa per a efectuar els cobraments oportuns.

A empreses que col·laboren amb la Parròquia Puríssima Concepció i amb les que tenen signat un contracte de prestació de serveis
que les obliga a guardar uns deures de confidencialitat i unes mesures de seguretat.

En general, podran comunicar-se a altres tercers en els casos que resulti legalment necessari per al normal desenvolupament de
l'activitat del centre.
La manca de comunicació podria impedir el compliment.
En virtut del que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 i en la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en qualsevol moment vostè podrà exercir els
seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se amb
una sol·licitud escrita i signada, incloent el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI o un altre document acreditatiu vàlid, a la Parròquia Puríssima
Concepció, a l'adreça anteriorment indicada. Així mateix, es podran dirigir al Sr. Rector, Mn. Ramon Corts i Blay, com a Delegat de Protecció de
Dades, a l’adreça: protecciodedadesconcepcio@gmail.com. També informar-li que podrà dirigir-se a l'Autoritat de control competent per a
presentar la reclamació que consideri oportuna.
Així mateix li informem que la Parròquia Puríssima Concepció, té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives
necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar l'alteració, la pèrdua i el tractament i / o accés no autoritzat,
tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, provinents de l'acció
humana o del medi físic i natural. Tot això de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.
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