Fes-te amic/amiga d'Escola Valenciana
Escola Valenciana vol comptar amb tu per continuar treballant per la nostra llengua. Comptem amb tu per
avançar cada cop més cap a l'autofinançament. Des de fa més de 25 anys incidim en aquesta idea i, per això,
festes com les Trobades d'Escoles en Valencià se celebren amb independència de les subvencions de les
institucions gràcies al suport de milers de persones. Hem de construir projectes sostenibles, estables, de
futur. Per això, la nostra entitat cívica ha decidit ara posar en funcionament la iniciativa Amics/Amigues
d'Escola Valenciana. Es tracta de generar un vincle social i econòmic que permeta fer realitat els principals
projectes que hui du a terme l'entitat: Cinema a l’Escola, la Gira, el Voluntariat pel Valencià, la campanya Sí
al Valencià, l’Oficina de drets lingüístics... En definitiva, et demanem que ens ajudes directament en la nostra
tasca diària de fer del valencià la llengua oficial d'ús normal per a tots i per a tot. Amb tu, comptem!
FORMULARI DE SOL·LICITUD:
Nom i cognoms: ___________________________________________________________
NIF: _________________ Adreça electrònica: _____________________________________
Adreça postal: _____________________________________ Població: ________________
Codi Postal _______ Comarca ______________________ Telèfon/s: ___________________
Data de naixement: ___/___/______ Sexe: [ ] dona [ ] home
Quota*: [ ] anual

[ ] semestral

[ ] estudiant

[ ] altra: ________ €

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:
ENTITAT:

OFICINA:

DC:

COMPTE:

______________ , a __ d’/de ___________ de 201 __

Signa:

Ompli i envia aquest formulari al FAX 96 347 26 60 ó per correu-e a amics@escolavalenciana.org.
Rebràs una targeta personalitzada que t’identifica com a amic/amiga d’Escola Valenciana, amb la qual et
podràs beneficiar de descomptes en activitats, productes i serveis de la botiga d’escolavalenciana.com
* La quota anual mínima és de 60€, amb possibilitat de fer un pagament únic o semestral de 30€. Si opteu per contribuir amb
una quantitat superior especifiqueu-la en el camp ‘altra’. Els estudiants tenen una quota reduïda anual de 30€. Les quotes es
cobren en juny i/o desembre. De la quota total cal que en restes un 25% que et podràs deduir a la declaració de la renda per
tractar-se d'una donació a la Fundació Escola Valenciana. Per tant, la despesa genèrica real és de quaranta-cinc euros anuals.
Privadesa - Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és Escola Valenciana [José Grollo 91, baix, 46025,
València. Tel 963472783] i la finalitat dels quals és només de suport al soci/client. Els interessats podran exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades,
enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l'adreça abans indicada o al correu electrònic
amics@escolavalenciana.org. La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l'usuari per tal que Escola Valenciana faça les cessions de les
dades de caràcter personal de l'usuari a totes les persones que siguen necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material, de
qualsevol tipus, que siga remès a Escola Valenciana per l'usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per Escola Valenciana.
Baixa de la llista de correu electrònic: Si desitgeu donar-vos de baixa de la llista de correu electrònic, només n’heu de trametre un a amics@escolavalenciana.org i fer la
sol·licitud de baixa de la llista de correu.
Baixa com a soci: Si desitgeu donar-vos de baixa com a soci, heu d’adreçar-vos per escrit a Escola Valenciana [José Grollo 91, baix, 46025, València] tot indicant les vostres dades.
LOPD: Dret d’accés Totes les persones que ho desitgen poden exercir el dret d’accés per saber quina informació, de caràcter personal, disposen els fitxers d’Escola Valenciana. (*)
Dret de rectificació Totes les persones que ho desitgen poden exercir el dret de rectificació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers d’Escola
Valenciana. (*) Dret a oposició Totes les persones que ho desitgen poden exercir el dret d’oposició de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en el fitxers d’Escola
Valenciana. (*) Dret a cancel·lació Totes les persones que ho desitgen poden exercir el dret de cancel·lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers
d’Escola Valenciana. (*)
* De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, i els articles 50, 51, 88 i 95 del Reial decret 1720/2007, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.

