Hospital Clínic de Barcelona
Àrea de Comunicació i Responsabilitat Social Corporativa
C/ Villarroel 170, Escala 1 - 1ª planta - 08036 Barcelona
Telèfon 93 227 17 41
amicsdelclinic@clinic.cat
www.hospitalclinic.org

FORMULARI DE DONACIÓ
AMICS DEL CLÍNIC
Nom i Cognoms
Adreça
Codi Postal i Localitat

Data de naixement

E-mail
NIF

Telèfon

Mòbil

Les aportacions fins a 150€ de particulars desgraven en un 75% i un 30% per la resta de la donació, en l'IRPF de 2016. Les aportacions d'empreses
desgraven un 35% en l'Impost de Societats de 2016. És imprescindible que tinguem el teu NIF / CIF per fer-te el corresponent certificat de donació.
Vull col·laborar, fent una aportació a través de la Fundació Clínic per al projecte de recerca biomèdica:

Altre (indicar a quina activitat de recerca):

Càncer de mama
Prevenció i detecció precoç de càncer de còlon i recte
Trasplantament en leucèmies

Periodicitat:

20 €

150 €

50 €

Altra quantitat

€

Anual

Aportació única

Mensual

Trimestral

Semestral

Domiciliació bancària. Autoritzo al Banc o Caixa:

Xec nominatiu a: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (Amics del Clínic)
Per transferència bancària a "La Caixa", c.c.: ES58 2100-0811-78-0201153822

Efectiu

Signatura
Barcelona, a

de

de 2018

Recordi que per a qualsevol de les opcions que triï ens ha de retornar aquesta butlleta emplenada amb les seves dades per tal que li puguem emetre el
corresponent certificat de donació, que la Fundació Clínic li farà arribar durant el 1er trimestre de l'any següent.

La donació del pacient no implica un tracte preferent a nivell assistencial.

La Fundació Clínic per a la Biomèdica l’informa que tractarà les seves dades amb les finalitats de gestionar la seva aportació i de mantenir-lo informat de les activitats del
programa Amics del Clínic, i les cedirà únicament en aquells casos legalment exigibles, de conformitat amb l’exposat al Reglament (UE) 2016/679, i corresponent normativa que
el desenvolupa. Pot exercir els seus drets dirigint-se al Director Jurídic en persona al carrer Rosselló 149-153 de Barcelona o a través de l’adreça electrònica
protecciodades.recerca@clinic.cat i obtenir una còpia completa de la política de protecció de dades.

