
Polecenie Zapłaty zł

W

Podpis Darczyńcy (zgodny z kartą podpisów w banku)Miejscowość i data

Aby ustanowić Polecenie Zapłaty, wypełnij poniższe formularze. Wyślij obydwa na adres biura Fundacji WWF w Warszawie. Jeden pozostanie w naszej Fundacji, a drugi prześlemy 
do Twojego banku.  Dziękujemy! Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu, zadzwoń do nas – 22 848 75 93 (09:00 – 16:00 pon. – pt.) lub napisz klub@wwf.pl – pomożemy Ci.  

521-32-41-055

inna

Polecenie Zapłaty

Imię i nazwisko Darczyńcy (właściciela lub współwłaściciela konta)

Adres Darczyńcy (zgodny z danymi w banku)

Numer rachunku bankowego Darczyńcy w formacie NRB

Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy Darczyńcy

(wypełnia Fundacja WWF)

Podpis Darczyńcy (zgodny z kartą podpisów w banku)Miejscowość i data

Wyrażam zgodę na ustanowienie Polecenia Zapłaty na moim rachunku bankowym. 
Upoważniam mój bank do comiesięcznego przekazywania zadeklarowanej kwoty z mojego konta bankowego na rzecz Fundacji WWF Polska.

 521-32-41-055

B

Imię i nazwisko Darczyńcy (właściciela lub współwłaściciela konta)

Adres Darczyńcy (zgodny z danymi w banku)

Telefon

Numer rachunku bankowego Darczyńcy w formacie NRB

Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy Darczyńcy

(wypełnia Fundacja WWF)

E-mail Data urodzenia

000447

Chcę przyłączyć się do KLUBU WWF

Wyrażam zgodę na ustanowienie Polecenia Zapłaty na moim rachunku bankowym. 
Upoważniam mój bank do comiesięcznego przekazywania zadeklarowanej kwoty z mojego konta bankowego na rzecz Fundacji WWF Polska.

Upoważniam mój bank do automatycznego (raz w miesiącu) przekazywania darowizny z mojego konta na rzecz Fundacji WWF Polska. Darowizny te będą przesyłane około 8. dnia każdego miesiąca. 
Odwołanie Polecenia Zapłaty wymaga kontaktu z Fundacją WWF: tel. 22 848 75 93 (w godz. 09:00 – 16:00 pon. – pt.);  e-mail: klub@wwf.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację WWF Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 38, w celu ochrony środowiska naturalnego i procesów ekologicznych. 
Zgadzam się również na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne. 

Informujemy, że przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych i prawo ich poprawiania. Masz także prawo wnieść sprzeciw lub zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
Podane przez Ciebie dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystywane tylko przez Fundację WWF Polska i nie będą sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim.

 

Upoważniam mój bank do automatycznego (raz w miesiącu) przekazywania darowizny z mojego konta na rzecz Fundacji WWF Polska. Darowizny te będą przesyłane około 8. dnia każdego miesiąca. 
Odwołanie Polecenia Zapłaty wymaga kontaktu z Fundacją WWF: tel. 22 848 75 93 (w godz. 09:00 – 16:00 pon. – pt.); e-mail: klub@wwf.pl.

Dziękując za przyłączenie się do Klubu WWF pragniemy również poinformować, że wsparcie przekażemy w pierwszej kolejności na przedstawiany projekt. 
W przyszłości zastrzegamy sobie prawo przekazywania wpłacanych  środków  na inne projekty ochrony przyrody przeprowadzane przez naszą Fundację.

16 zł 48 zł

Nazwa i adres Fundacji: Fundacja WWF Polska, ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa

Nazwa i adres Fundacji: Fundacja WWF Polska, ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa

32 zł


