
DADES PERSONALS

 Persona Empresa

Nom Cognoms

Telèfon Email DNI/NIF

Adreça

Ciutat CP

Les donacions puntuals de moltes persones fan que puguem arribar una mica més lluny

Una altra quantitat

APORTACIÓ ENFOCADA A:

PROJECTES SOLIDARIS
Per millorar la vida de molts 
nens, adolescents i les seves 
famílies.

TRACTAMENTS ESPECÍFICS INTENSSIUS
Pots ajudar a nens i adolescents que pateixen 
transtorns greus i/o complexes o crònics a 
que puguin rebre tractament especialitzat.

RECERCA
Investiguem per vèncer i millorar 
la vida de molts nens, adoles-
cents i les seves famílies.

FREQÜÈNCIA

 Mensual Trimestral Anual Aportació única

C O L · L A B O R A

5,00€
Altres

Quantitats

o orienta 
obra social r orienta 

recerca

FORMA DE PAGAMENT

Targeta: Et redirigirem a la web de l’entitat bancària per introduir les dades de la teva targeta.

Domiciliació: utilitza aquest mètode per domiciliar ingresos periòdics.

 Targeta de crèdit Domiciació bancària     

Les aportacions que no superin els 150€ anuals desgraven el 75% el l’IRPF l’any 2016, i el 27,5% per als imports superiors. Les aportacions d’empreses desgraven un 35% en l’impost sobre societats.

Desitjo participar com a membre voluntari en una recerca. Des de que acceptes, pases a formar 
part d’una base de dades. La persona referent del protocol de recerca es pot possar en con-
tacte amb tu, per oferir-te participar en una recerca i t’informarà verbalment i per escrit  de les 
característiques de l’estudi i en què consisteix la teva participació.
El clínic o el responsable d’atenció a l’usuari et deixarà el nom i el contacte del referent de la 
recerca indicada.

Entenc i accepto la política de privacitat

Ara és el moment!
Uneix-te a la Fundació Orienta:

la teva ajuda és clau per millorar la qualitat de vida a moltes persones!

Vull rebre un certificat per correu per hisenda

En virtut del disposat en el article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Orienta, posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer amb dades de caràcter personal denominat fitxer d’administració. La finalitat de la seva creació és la 
documentació de la gestió de les donacions  i la documentació de l’investigació de la Fundació Orienta. Els destinataris de la informació és el departament d’administració i d’investigació de la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Orienta.
En tot cas, vosté té dret a exercitat els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel.lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, així com en el Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals al que aquest centre esta adherit.
El responsable del fitxer és la mateixa Fundació Orienta. Per a exercitar els drets adalt esmentats, i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se per mitjançant instància escrita dirigida al Departament de la revista , carrer Vidal i Barraquer, nº 28, de Sant Boi de Llobregat.

Vull fer un donatiu

Vull ser voluntari en una Recerca

Aportació Total

10,00€ 20,00€ 50,00€ 100,00€
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