
FITXA INSCRIPCIÓ

Data inscripció

Banc del Temps de Menorca Nº

Mètode de contacte

FITXA INSCRIPCIÓ

Data inscripció

Banc del Temps de Menorca Nº

Mètode de contacte

El Banc del Temps de Menorca és una iniciativa comunitària i autogestionada d'intercanvi de temps, que es desenvolupa en el marc d’un àmbit 
personal o domèstic. No obstant, donada la importància que per a nosaltres té la protecció de les dades de tots els usuaris i en compliment del que 
estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades aquí aportades s’utilitzaran única i 
exclusivament per a la gestió pròpia del banc del temps. No seran cedides ni utilitzades per altre raó que les finalitats del banc del temps. En aquest 
sentit, el fet d’emplenar la present fitxa implica que accepteu que les vostres dades puguin ser comunicades a la resta d’usuaris per poder quadrar les 
ofertes amb les demandes. Així mateix, accepteu rebre periòdicament per correu electrònic la informació relativa a les ofertes i demandes. En 
qualsevol cas, podreu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades mitjançant correu 
electrònic a bancdeltempsmenorca@gmail.com o bé mitjançant escrit adreçat a Banc del Temps Menorca. Camí des Castell, 53. 07702 Maó.
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