
POLECENIE ZAPŁATY
UWAGA: Proszę wypełnij tak samo górną i dolną część i odeślij cały formularz do nas

Niniejszym wyrażam zgodę na obciążenie przez:                Nazwa i dokładny adres darczyńcy (taki jak w banku)

Stowarzyszenie 
SOS Wioski Dziecięce w Polsce
ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa       
NIP: 526 10 33 254
wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze polecenie zapłaty

niżej podpisaną kwotą w terminie do                    dnia każdego miesiąca

Wysokość dotacji (minimum 10 zł):                                                       zł                                                                                    zł

Telefon:                                                                             E-mail:                                                                                                     Data urodzenia   

Numer rachunku bankowego darczyńcy:     

Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy darczyńcy:                                                                Indentyfikator płatności (wypełnia Stowarzyszenie)                                  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez bank prowadzący wskazany w niniejszym oświadczeniu rachunek bankowy na obciążenie tego rachunku w drodze 
polecenia zapłaty tytułem dokonania przeze mnie darowizny rzecz Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy  ul. Niedźwiedziej 39 (02-737 Warszawa). Zgodę 
można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu przekazania darowizny na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Niedźwiedziej 39 (02-737 Warszawa) oraz obsługi procesu przekazania darowizny.
Wyrażam zgodę na kierowanie do mnie marketingu bezpośredniego przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie dotyczącego informacji handlowych, 
promocyjnych i marketingowych, dotyczących lub związanych z działalnością  Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie w celu promowania działalności statutowej 
oraz pozyskiwania darowizn, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (np. wysyłanie sms, e-mail, kontaktowanie się przez telefon), w tym do 
dystrybucji newslettera, przy wykorzystaniu moich danych osobowych.

.                 
      ..................................................................                                                                                                                      .................................................................    
                                    
                                   (miejsce i data)                                                                                                                                          Podpis darczyńcy/właściciela rachunku bankowego
                                             zgodny ze wzorem podpisu złożonym w banku

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.

imię i nazwisko darczyńcy:

 ....................................................................................................

adres zameldowania: ulica, nr domu, nr mieszkania:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

kod pocztowy:                       miejscowość:

........-....................                 .....................................................
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