SINDICAT NACIONAL DE SEGURETAT DE CATALUNYA

Formulari Donatiu
Dades Personals

Escriviu amb lletra clara i majúscules

Nom i Cognoms:

Reservat
Data Entrada:

Raó Social:

DNI/NIF:

Adreça:

Població (CP):

Telèfon:

Email:

Data d’Alta:
Núm. Dona u:

Dades Dona u
Vull col·laborar amb una aportació econòmica de...
10€

25€

50€

Dona u

100€

250€

Altres:

La vostra aportació al
SEGCAT, es des narà a la
Caixa d’Acció Sindical i a
Potenciar la Visualització
del Sindicat.

Mètode de Pagament
Transferència Bancaria:
Núm de Compte (IBAN): ES90 3140 0001 9500 1431 7200

Signatura

Titular del Compte: SINDICAT NACIONAL DE SEGURETAT DE CATALUNYA
Dades de l’En tat: CAIXA GUISSONA. Carrer Dr. Ferran, 3-5, 08034 Barcelona
*Indica el teu Nom i Cognoms com a Referència al fer la Transferència.
Vols rebre informació per email, Telegram o altres mitjans? Si

No

Data:

Envia el present Formulari, un cop complimentat, signat i un cop hagi fet el Dona u, al nostre
email administracio@segcat.cat. En 24/72 hores rebrà l’informació de l’Estat del Dona u i el
Cer ﬁcat Corresponent. No acceptarem cap Dona u sense l’enviament d’aquest Formulari. No
acceptarem cap dona u anònim.

Des del Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya els volem donar les gràcies per la seva
aportació, ja que ajudarà a poder créixer i afrontar els reptes dels Sindicat.
Vàrem néixer a ﬁnals del 2018 per fer un Sindicalisme de País, un Sindicalisme Assembleari i un
Sindicalisme per defensar els Drets Laborals de les Treballadores i Treballadors de la Seguretat i
de les Emergències, les Ins tucions i el Poble de Catalunya. Ho vàrem fer des de 0 i amb les
aportacions dels nostres Aﬁliats i Aﬁliades. Actualment només ens ﬁnancem amb les quotes
d’Aﬁliació i esperem poder créixer més amb les seves aportacions. Per això, MOLTES GRÀCIES!

Sindicalisme de País
Les vostres dades personals s’incorporaran en els ﬁtxers del Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya, únicament per a la ﬁnalitat de donar d’alta el
Dona u, rebre informació per part del Sindicat, per email, SMS, WhatsApp, Telegram o altres mitjans. Dacord amb la norma va vigent de Protecció de
Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modiﬁcació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a info@segcat.cat.

