
                                                                                                              

 
 
DADES PERSONALS  
 
NOM i COGNOM  DEL SOCI ________________________________________ 
 
DNI   ____________ 
 
Telèfon  ______________ 
 
Correu electrònic    ________________________________ 
 
 
DADES EMPRESA  
 
NOM DE L’ESTABLIMENT  _____________________________________________ 
 
ADREÇA DEL ESTABLIMENT ______________________________________________ 
 
N.I.F / C.I.F. TITULAR O DE L'EMPRESA _______________________________________ 
 
NOM SOCIETAT (si s'escau ) ________________________________ 
 
TELÈFON _____________________  
 
E- MAIL ___________________________________________________________ 
 
ADREÇA WEB ________________________________________________________ 
 
ACTIVITAT DE L'ESTABLIMENT (si és possible posar epigraf)__________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
M2 ESTABLIMENT ( aprox.)  
 
XARXES SOCIALS: 
 
Xarxes Socials  

FACEBOOK: 

INSTAGRAM: 

TWITTER :  

ALTRES 

 
 
BANC 
 
TITULAR DEL COMPTE: _____________________________________ 
  
IBAN      ENTITAT        OFICINA          D.C.              COMPTE CORRENT 
 
 

 

 

 



                                                                                                              

 

 TRACTAMENT DE LES DADES 

 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades 
personals: 
 

Responsable del 
tractament 

ASOC. PROFESIONAL DE LA PYME DE LA RAMA DE COMERCIO DE LA VILLA DE 
LLORET DE MAR  
C/ HOSPITAL VELL, 5 

Finalitat del 
tractament 

▪ Donar compliment a les necessitats relatives a la gestió de l'associació. 
▪ Mantenir informat als associats, per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els 

mitjans electrònics, de les nostres activitats i accions comercials. 
▪ Fer promoció comercial del negoci o activitat dels associats, autoritzant a 

l'interessat la comunicació o cessió d'aquestes dades a les administracions 
públiques, empreses col·laboradores i/o qualsevol altra persona física o jurídica 
amb les que s'han establert acords de col·laboració per a assolir la finalitat 
promocional esmentada. 

Legitimació del 
tractament 

El tractament és necessari per poder prestar els nostres serveis als interessats i és 
per això pel que sol·licitem el seu consentiment. 

Procedència de les 
dades  

Les dades les proporcionen els nostres associats. 

Encarregat de 
tractament  

Els tercers que ens presten serveis es troben a la UE. 

Drets 
Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament, a accedir, rectificar i suprimir 
les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional. 

Informació addicional 
Podeu consultar la informació addicional en la política de privacitat del web 
www.comerciantslloret.com  

 

 En marcar aquesta casella vostè autoritza ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA P.Y.M.R DE 
LA RAMA DE COMERCIO DE LA VILLA DE LLORET DE MAR  per tractar les seves dades 
personals, amb les finalitats que figuren en el present quadre d'informació. 
 

 En marcar aquesta casella vostè autoritza ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA P.Y.M.R DE 
LA RAMA DE COMERCIO DE LA VILLA DE LLORET DE MAR  a reproduir la seva imatge a la 
pàgina web, xarxes socials, catàlegs o qualsevol altre mitjà propietat o utilitzat per 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA P.Y.M.R DE LA RAMA DE COMERCIO DE LA VILLA DE 
LLORET DE MAR  , per presentar i promocionar el seu negoci o activitat  així com les 
activitats i/o serveis de l'associació. 
 

Lloret de Mar a ________ de   _________________ 20 

                                                                                

Signatura del titular 

http://www.comerciantslloret.com/

