
Vull fer una aportació a la Fundació Cassià Just

Acompanya’ns!
Donatiu puntual              Col.laboració Periòdica                

Import Aportació:

Empresa

Particular

Nom / Nom Fiscal

Adreça       

Cp    Població

DNI / NIF

Telèfon Contacte

E-Mail   

Amb càrrec al meu compte corrent: ES

Per transferencia bancària

Triodos Bank: 14910001242080560119

Com vols fer la teva col·laboració?

Envia’ns aquest formulari a info@cuinajusta.com 
Si has fet l’aportació per transferencia adjunta’ns

també el comprovant.

 

Des de la Fundació Cassià Just generem oportunitats 
d’inserció laboral i social per a persones amb fragilitats 
mentals i risc d’exclusió social

Moltes gràcies!
*Tots els donatius rebràn el certificat corresponent

* Mínim import aportació:10 €

D'acord amb el RGPD Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica Espanyola 3/2018 de Protecció de dades i garantia dels drets digitals, l'informem que les seves dades 
personals formaran part, o ja estan incorporades, en un fitxer sota responsabilitat de FUNDACIO PRIVADA CASSIA JUST
Les dades seran tractades amb absoluta confidencialitat i per personal intern format i informat de les seves responsabilitats al respecte.
Pot consultar més informació sobre la nostra Política de Privacitat a www.cuinajusta.com
. El Responsable del Tractament de les teves dades personals és FUNDACIO PRIVADA CASSIA JUST
. La finalitat del tractament de les dades personals és la de gestionar la teva vinculació comercial amb FUNDACIO PRIVADA CASSIA JUST
. Les teves dades no estan previstes per comunicar-se a tercers, amb l’excepció de que siguin necessàries per a la prestació dels serveis que ens relacionen o de les requerides per les Adminis-
tracions
Públiques competents.
. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@cuinajusta.com o mitjançant correu
ordinari a la direcció de FUNDACIO PRIVADA CASSIA JUST Carretera de Santa Creu de Calafell, 106 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) acompanyant en qualsevol cas l’acreditació 
documental d’autentificació de la teva identitat.
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