La Parròquia de Santa Agnès fa una crida a la vostre generositat cristiana. La Parròquia es la casa de tots.
L’església on es celebra, creix i s’alimenta la Fe, es manté amb els donatius ordinaris o extraordinaris dels
feligresos i altres persones que valoren el treball Pastoral. La Nostra Parròquia te que demanar la vostra ajuda de
forma habitual per mantenir el temple i totes les tasques pastorals que repercuteixen en el be de totes les
persones.
Fes-te’n soci col·laborador
Ajuda’ns en les nostres tasques pastorals i al manteniment del temple
Els donatius a l’Església son deduïbles en la vostra declaració de renda, d’acord amb els límits establerts per la
Llei..

Nom:.
DNI:
Adreça:
Població:
Codi Postal:
Telèfon:
Correu electrònic:

Desitjo aportar a la Parròquia de Santa Agnès de Barcelona, la quantitat de __________ € amb
periodicitat: Anual / Semestral / Trimestral / Mensual (Marqueu amb un cercle la periodicitat
desitjada)

Domiciliació Bancaria:
Entitat:
Codi compte:
La PARRÒQUIA DE SANTA AGNÈS us informa que la informació que ens lliureu i la que es generi mentre
mantingueu relació s’incorporarà a la Base de Dades General d’administració de la Parròquia a fi de
mantenir-vos informat i de complir les obligacions que assolim. Els destinataris de la informació son les
persones que col·laboren amb la Parròquia. La Parròquia no cedeix dades. Només les cedirà quan ho
demani una autoritat o quan l’afectat ho consenti. A la Parròquia hi ha espais de difusió pública
d’informació – Web, blocs, revista, butlletins, cartells informatius i altres publicacions – on es poden
publicar imatges, so, treball o dades de les persones que col·laboren en les activitats parroquials. Per
motius de seguretat es podran instal·lar càmeres de vídeo vigilància,
Si no voleu donar-nos les dades, no podrem gestionar les obligacions que ens vinculen a vosaltres, i, per
tant, poden condicionar la vostra participació en alguna de les activitats parroquials. El responsable de
la Base de Dades es la Parròquia de Santa Agnès. Quan vulgueu, podeu exercir els drets d’oposició,
accés, rectificació i cancel·lació i demanar qualsevol aclariment, dirigint un escrit a Parròquia de Santa
Agnès, carrer Sant Elies 23, 0806-BARCELONA o be, ho podeu fer per correu electrònic dirigint-lo a
despatx@santaagnes.com o be, podeu trucar al núm. 932 00 29 16. D’acord amb lo que se’m diu mes
amunt
CONSSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a la parròquia de Santa Agnès per que tracti les dades que
voluntàriament cedeixo en aquest acte d’acord amb la informació rebuda, sense prejudici del dret a
revocar el consentiment que atorgo ara en el moment que ho consideri oportú
Barcelona, el dia
de
de 20
.

(Nom, cognoms i signatura)
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