SOL•LICITUD D’ALTA
D’ASSOCIAT M+Ç
DADES BÀSIQUES
Nom Comercial

Raó Social

C.I.F.

Adreça Comercial
Tlf.fixe:

Població
Fax:

correu electrònic

Mòbil

pertany a

Tlf. alternatiu:

pertany a

Adreça comerç 1:
Gerent

D.N.I.

Mòbil

correu electrònic

ACTIVITAT DEL COMERÇ
Els principals productes que ven són:
1
2
3

1-En el cas que hi hagi més d’una ubicació comercial, indicar-les en un full annex.

RGPD
Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)

SOL•LICITUD D’ALTA
D’ASSOCIAT M+Ç
DADES BANCÀRIES
El Gerent de la societat indicada a l’apartat de les “Dades Bàsiques”, AUTORITZA a la “Unió de Botiguers i
Comerciants de Manresa”, amb NIF G58116435, des de la signatura de la present alta i fins que no es comuniqui fefaentment la baixa com a associat de l’esmentada associació, per tal que pugui presentar al cobrament
tots els rebuts corresponents al pagament de la quota anual així com aquelles quotes addicionals que es meritin per voler participar en iniciatives que no estiguin incloses dins de la quota anual, a l'entitat bancària que
es detalla a continuació, als efectes previstos de la Llei 16/2009 de serveis de pagament.

Responsable Tractament: UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE MANRESA (MANRESA + COMERÇ) - G58116435, amb domicili a Plaça del Mercat, s/n (Edifici Can Jorba). 08241 Manresa. Telèfon
938729315 i correu electrònic: ubicmanresa@ubicmanresa.com
En nom de l´ UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE MANRESA (MANRESA + COMERÇ), tractem la informació que ens facilita amb l’objectiu de poder complir amb el nostre servei, i realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la el servei o durant els anys
necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers, excepte en els casos en
què existeix una obligació legal. A UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE MANRESA (MANRESA
+ COMERÇ)estem tractant les seves dades personals, per la qual cosa, vostè pot accedir a la informació relacionada amb les seves dades per tal de rectificar-les o sol•licitar-ne la supressió si ho considera oportú.

MOLT IMPORTANT. MARCAR SI O NO
Sol•licitem la seva autorització per oferir-li serveis i novetats que puguin resultar del seu interès.
SI, Autoritzo
NO Autoritzo

Entitat bancària

Tanmateix, sol•licitem la seva autorització per poder captar i publicar tant a la pàgina web i/o xarxes socials
la seva imatge i/o el logo del seu establiment.

Sucursal

SI, Autoritzo

NÚMERO DE COMPTE – IBAN :

NO Autoritzo

ES
2 dígits

4 dígits

4 dígits

4 dígits

4 dígits

4 dígits

Igualment, sol•licitem la seva autorització per poder utilitzar l´aplicació whatsapp com a vía de comunicació
amb vostè.
SI, Autoritzo
NO Autoritzo
NOM I COGNOMS:
NIF:
PER TOT AIXÒ SIGNO LA PRESENT SOL•LICITUD D’ALTA I DONO EL MEU CONSENTIMENT:
Manresa,

de

de 201

Aquesta funció
no está disponible

