VULL ÉSSER SIMPATITZANT I REBRE INFORMACIÓ DEL PSM-ENTESA
NOM I LLINATGES__________________________________________________________
ADREÇA POSTAL____________________________________________________________
E-MAIL ___________________________________________________________________
TELÈFON ____________________________

NIF: ________________________

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb
la meva signatura AUTORITZ EXPRESSAMENT amb caràcter previ a PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca, al
tractament de les meves dades personals, que seran registrades al fitxer automàtic BDPSM titularitat de PSMEntesa Nacionalista de Mallorca, situada al carrer Isidoro Antillón, núm. 8 baixos, 07006 de Palma.
He estat informat que la finalitat del fitxer és millorar la comunicació entre el PSM i els seus simpatitzants i poder
rebre diferents informacions relatives a l’activitat del partit. A més, conec el meu dret a exercir en tot moment
l'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les meves dades, que podré fer efectiu adreçant-me al domicili del
PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca al carrer Isidoro Antillón, núm. 8 baixos, 07006 de Palma o enviant un correu
a mallorca@psm-entesa.cat.

Signatura,

Data:______de________________de

I, A MÉS, VULL FER UNA DONACIÓ.
Pots col·laborar en el finançament del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca fent un donatiu,
d’acord a la llei 8/2007 de finançament de partits polítics, amb un límit màxim anual de
100.000 €, i que et dóna dret a deduir el 25% de la quantia donada a la quota de
l’IRPF, amb el límit del 10% de la base liquidable del contribuent (llei 49/2002, i art. 56.1 de
la llei 40/1998).
La teva donació es destinarà únicament a la realització de les activitats pròpies del partit. A més, té caràcter
irrevocable d’acord a la legislació vigent, sense perjudici del que estableixen les normes civils quant a revocació de
donacions. Tampoc pot fer-se amb fons provinguts d’organismes, entitats o empreses públiques, ni amb fons
d’empreses privades que, amb contracte vigent, prestin serveis o realitzin obres per Administracions Públiques,
organisme públics o empreses de capital majoritàriament públic, o amb fons provinguts de governs i organismes,
entitats o empreses públiques.
D’acord a la llei 8/2007 de finançament de partits polítics, vos prec que carregueu el donatiu que en/na
__________________________________________________________ amb NIF ______________________
fa al compte 2051-0099-81-1070007968 del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca per un import de
10 €/mes

entitat

20 €/mes

sucursal

Signatura del titular del compte i data

50 €/any

control

altres

Compte corrent

