EDICIONS DEL BUC

Fes-te bucaner
Ser bucaner vol dir donar suport a una col·lecció de poesia que
anirà creixent amb propostes de qualitat i demostrarà que encara hi ha espai per a fer llibres pausadament i amb cura. Ser
bucaner, a més, et permetrà gaudir dels avantatges d’una subscripció. Per 45 euros rebràs a casa teua quatre llibres, al llarg de
dos anys sense despeses d’enviament.
Si vols subscriure’t, ompli aquesta butlleta.
nom:
cognoms:

cp:
localitat:
nif:
telèfon:
adreça electrònica:
vull subscriure’m a partir del número:

Ordre de domiciliació: demane que, amb càrrec al compte referenciat, atenga els rebuts emesos per l’Associació Cultural
Buc al meu nom.
banc-sucursal:
compte:

Tens també la possibilitat de fer una aportació d’ajut al projecte.
Si t’interessa aquesta opció indica tot seguit la quantitat:
euros.

signatura:

Aquestes dades es conservaran
mentre es mantinga la relació o durant
els anys necessaris per a complir amb
les obligacions legals.
Una altra finalitat és la d’enviar-li
comunicacions informatives i de
cortesia relacionades amb la nostra
entitat, a través del telèfon, correu
postal ordinari, correu electrònic o
mitjans de comunicació electrònica
equivalents. Hi està d’acord: SÍ NO

adreça postal:

data:

En compliment amb la normativa legal
vigent en matèria de protecció de dades
de caràcter personal, se li comunica
que les dades que ens ha facilitat seran
tractades amb la finalitat de dur a terme
la gestió comptable i fiscal, així com
tramitar tota gestió relacionada amb
l’ASSOCIACIÓ CULTURAL BUC,
amb CIF G98653686.

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL BUC ha
adoptat totes les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir
la seguretat i la integritat de les dades de
caràcter personal que tracta, així com per
evitar-ne la pèrdua, l’alteració i/o l’accés
per part de tercers no autoritzats.
Se li informa que pot exercir els drets
d’accés, rectificació, supressió i, si escau,
oposició i portabilitat de les dades, així
com la limitació de tractament d’aquests,
enviant un correu electrònic, acompanyat
de document identificatiu a
info@edicionsdelbuc.com

