SUBSCRIU-TE A LA REVISTA ESGLÉSIA DE TARRAGONA

Enviant el següent formulari emplenat per correu postal
o bé per correu electrònic a la següent adreça:

Església

Arquebisbat de Tarragona
Dpt. de Comunicació i Publicacions
Pla de Palau, 2, 43003 Tarragona

de tarragona

secretaria.comunicacio@arqtgn.cat

DADES PERSONALS
Cognoms:

Nom:

Codi Postal:

Adreça:
Població:

Telèfon:

NIF:

Adreça electrònica:

DADES BANCÀRIES
Import anual:

tarifa normal: 13€ /

tarifa de suport: 20€ /

estranger: 30€

(Promoció per al primer any: 9€)
Forma de pagament: Domiciliació bancària
Els prego que, a partir d’ara, i fins a nou avís, carreguin al meu compte els rebuts
presentats per l’Arquebisbat per la meva subscripció a la revista Església de Tarragona.
Núm. compte - IBAN

E S

Titular del compte
Nom del banc
Adreça de l’oficina
Codi postal

Telèfon

Població
Data i signatura

D'acord amb el que estableix el REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 679/2016 DE LA
UNIÓ EUROPEA, (RGPDUE), vostè consent que les seves dades siguin recopilades i tractades per
l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA com a subscriptor de la revista Església de Tarragona.
Informació bàsica sobre la Protecció de Dades
Responsable: ARQUEBISBAT DE TARRAGONA. Finalitat: la consentida de forma expressa en el
paràgraf anterior. DPD: Pot contactar amb el delegat de protecció de dades de la nostra
institució enviant un correu a dpd@arqtgn.cat Legitimació: L'interessat ha prestat el
consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. Drets: Pot exercir els seus
drets d'accés, rectificació i supressió, així com altres drets, tal com es detalla a la informació
addicional. Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre
protecció de dades a la nostra pàgina web: https://www.arquebisbattarragona.cat/rgpd
Mitjançant la signatura d’aquesta clàusula autoritza a l’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA,
des de la data del present document, i amb caràcter indefinit mentre continuïn les
relacions entre ambdues parts, a girar, al número de compte bancari especificat en
la present autorització, tots els rebuts corresponents, d’acord amb el que estableix la Llei de
Serveis de Pagament 16/2009.

