ASSOCIACIÓ
XARXA
EMPRESARIAL
I COMERCIAL
CASTELLDEFELS – XECC
Junta Directiva

Fitxa associat
Establiment (nom comercial )
Titular
CIF o DNI
Persona o contacte
Activitat
Adreça
Telèfon

Fax

Mobil

E-mail
Pàgina web
Domiciliació pagaments
Accepta placa Associació

Accepta banderola Associació

Observacions

Les dades facilitades rebran, per part d’ Associació Xarxa Empresarial i Comercial Castelldefels – Xecc un tracte estrictament
confidencial.
El sota signant dona la seva conformitat a les dades reflexades , acceptant que s’expressin en la forma aquí indicada en tots el sopors
de publicitat promocionats per l’ Associació : retolació, butlletins, accions promocionals, etc.

Per l’establiment,
Signatura:

Segell:

Castelldefels, ____ d _________________________________ de 2.0_____

CLÁUSULA DE NOTIFICACIÓ GENERAL DE SOCIS I ASSOCIATS :
Conforme a lo establer en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), L’Informen que les dades personals proporcionades son confidencials i
formen part dels fiters titularitat de l’Associació XARXA EMPRESARIAL I COMERCIAL CASTELLDEFELS - XECC , amb la finalitat de complir les funcions que se atributa a
l’Associació Xarxa Empresarial i Comercial Castelldefels – Xecs, segons la legislació vigent i d’ acord amb els estatuts, per agilitzar la diligencia i prestació dels nostres serveis,
demàs de poder proporcionar-les qualsevol informació que considerem-nos pugui ser del seu interès en el marc de la nostra activitat, salvo la seva manifestació en contra.
Així mateix amb el exclusiu fi de complir las obligacions llega-les i estatutàries de l’Associació XARXA EMPRESARIAL I COMERCIAL CASTELLDEFELS – XECC, les
dades com nombre, número de soci activitat comercial, podrà ser proporcionats a Organismo e Instituciones directament vinculades con la cooperativa, com
organismes públics per imposició legal, que exigent o davant de les que siguin necessàries identificar personalment als socis a efectes tramitar serveis, subvencions
o ajudes, entre altres..
Amb el fi de mantenir amb tot moment actualitzar les dades dels socis i per el exercici dels seus drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició, es daura dirigir
per escrit adjuntant una fotocopia del DNI, a la direcció de la cooperativa: Avinguda Constitució, 175 – Local 2, 08860 Castelldefels ( Barcelona ), o personar-se a lla
mateix. El dret de cancel·lació podrà veure’s limitat per els deures de conservació legalment establers.

