NOM DE LA BOTIGA ______________________________________________

NOM DEL SOCI ______________________________________________________

NOM SOCIETAT (si s' escau)
___________________________________________________

ADREÇA DEL ESTABLIMENT ______________________________________________

________________________________________________________

N.I.F / C.I.F. TITULAR O DE L'EMPRESA _______________________________________

TELÈFON _____________________ FAX _________________________

E- MAIL ___________________________________________________________

ADREÇA WEB ________________________________________________________

ACTIVITAT DE L'ESTABLIMENT (si és possible posar epigraf)__________________
_____________________________________________________________________

BANC
IBAN

ENTITAT

OFICINA

D.C.

COMPTE CORRENT

___________________________________________________________________________
CATALÀ

Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal
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

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA PYME DE LA RAMA DE COMERCIO DE
LA VILLA DE LLORET DE MAR (en endavant “Associació de Comerciants de
Lloret de Mar”)
C/ Hospital Vell, 5, 17310 - Lloret de Mar

Finalitat del
tractament

Legitimació del
tractament
Procedència de les
dades
Encarregat de
tractament
Drets
Informació
addicional

 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.
El tractament és necessari per poder prestar els nostres serveis als interessats i
és per això pel que sol·licitem el seu consentiment.
Les dades les proporcionen els nostres associats.
Els tercers que ens presten serveis es troben a la UE.
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.
Podeu consultar la informació addicional en la política de privacitat del web
www.comerciantslloret.com



En marcar aquesta casella vostè autoritza a l’Associació de Comerciants 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 a l'Associació de Comerciants de Lloret a reproduir la
seva imatge a la pàgina web, xarxes socials, catàlegs o qualsevol altre mitjà propietat o utilitzat per
l'Associació de Comerciants 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, ___ de ______________________ de 20__
Signatura

CASTELLÀ

Información sobre el tratamiento de datos de carácter personal
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter
Personal y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
(RGPD), le ofrecemos la siguiente información sobre el tratamiento de sus datos personales:

Responsable del
tratamiento

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA PYME DE LA RAMA DE COMERCIO DE
LA VILLA DE LLORET DE MAR (en adelante “Associació de Comerciants de
Lloret de Mar”)

C/ Hospital Vell, 5, 17310 - Lloret de Mar

Finalidad del
tratamiento

 Dar cumplimiento a las necesidades relativas a la gestión de la asociación.
 Mantener informado a los asociados, por cualquier medio de comunicación,
incluidos los medios electrónicos, de nuestras actividades y acciones
comerciales.
 Hacer promoción comercial del negocio o actividad de los asociados,
autorizando al interesado la comunicación o cesión de estos datos a las
administraciones públicas, empresas colaboradoras y/o cualquier otra
persona física o jurídica con las que se han establecido acuerdos de
colaboración para alcanzar la finalidad promocional mencionada.
El tratamiento es necesario para poder prestar nuestros servicios a los
interesados y es por ello por lo que solicitamos su consentimiento.

Legitimación del
tratamiento
Procedencia de los
Los datos los proporcionan nuestros asociados.
datos
Encargado de
Los terceros que nos prestan servicios se encuentran en la UE.
tratamiento
Derechos
Información
adicional

Los interesados tienen derecho a oponerse al tratamiento, a acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos, dirigiéndose al responsable, tal
como se explica en la información adicional.
Puede consultar información adicional en la política de privacidad de la web
www.comerciantslloret.com



Al marcar esta casilla usted autoriza a la Associació de Comerciants de Lloret de Mar, para tratar
sus datos personales con las finalidades que figuran en el presente cuadro de información.



Al marcar esta casilla usted autoriza a la Associació de Comerciants de Lloret a reproducir su
imagen en la página web, redes sociales, catálogos o cualquier otro medio propiedad o utilizado
por la Associació de Comerciants de Lloret de Mar, para presentar y promocionar su negocio o
actividad así como las actividades y/o servicios de la asociación.

Lloret de Mar, a ___ de ______________________ de 20__
Firma

