com puc

col·laborar
•Fent una donació en línia
a través de la nostra web www.hospitalplato.com

•Complimentant aquesta butlleta i dipositant-la al

uneix-te

Servei d’Admissions.
•Fent una donació anònima
a la bústia del Servei d’Admissions.

amb la teva
ajuda fem
real aquest
projecte

www.hospitalplato.com
cooperacio@hospitalplato.com

projecte

ajuda

Senegal

projecte ajuda

Senegal
Des del 2010, Hospital Plató està desenvolupant
aquest projecte amb la teva ajuda.
El projecte es desenvolupa a la població senegalesa de Rufisque, on els recursos sanitaris disponibles són escassos i els més joves són sovint els
més perjudicats, corrent el risc de ser exclosos
socialment.

Vull col·laborar amb el Projecte Ajuda Senegal
*Nom i Cognoms / Empresa
*Domicili
*CP

*País

*Població

Telèfon fix

Telèfon mòbil

*NIF/CIF

e-mail

Per col·laborar, vull fer una aportació de

€

FORMA DE PAGAMENT:
Domiciliació bancària - Ordre de domiciliació de deute directe SEPA

Objectius

Titular del compte
Codi IBAN

Xec nominatiu a: Hospital Plató, Fundació Privada

• millorar els serveis mèdics de l’Hospital Youssou
Mbargane Diop.
• ajudar a la inserció de nens i joves a través de
l’escolarització i l’esport.

Per rebre el certificat de desgravació fiscal pel seu donatiu,
és imprescindible complimentar les dades marcades amb asterisc (*)

El Projecte Ajuda per al Senegal neix amb la finalitat de millorar les condicions de salut i reinserció
de la joventut a través d’ajudes econòmiques,
voluntariat i formació.

Hospital Plató
Plató, 21- 08006 Barcelona
T. 93 306 99 00
cooperacio@hospitalplato.com

No t’oblidis d’emplenar les teves dades personals.

Transferència bancària a Deutsche Bank ES42 0019 0026 6140 1003 7915
Si us plau, envia’ns el comprovant que et donarà el banc.

PERIDIOCITAT:
Mensual

Trimestral

Anual

Aportació única

M’agradaria rebre més informació sobre el Projecte Ajuda per al Senegal

Si vols saber més, pots contactar amb la Direcció de
Gestió Social i Corporativa, dirigida per la Sra. Anna Jover,
a través del correu:

cooperacio@hospitalplato.com

Signatura titular compte o llibreta*

Lloc i Data*

Les dades personals facilitades a través d’aquesta butlleta passaran a formar part del Fitxer de Donatius, titularitat de l’Hospital Plató Fundació Privada. La finalitat d’aquest
és fer efectiu l’enviament d’informació a la seva persona sobre les activitats, publicacions i actes de l’Hospital Plató dins de l’àmbit de col·laboració social, respectant-se
en tot cas la confidencialitat de la informació. En cap cas seran emprades per qualsevol altra finalitat o cedides a tercers. De totes maneres, vostè té dret a exercir els
drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació reconeguts a la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal a la Direcció de Gestió Social i Corporativa
d’Hospital Plató, Plató 21, 08006 Barcelona, telèfon 93 306 99 00 - ext. 3169, mitjançant escrit, fax al 93 414 35 66 o correu electrònic a cooperacio@hospitalplato.com

