www.caldescomercial.com

INSCRIPCIÓ
Associació de Comerç i Serveis de Caldes de Malavella
El Sr./ La Sra.: ____________________________________________________________________
Sol·licita el seu ingrés a l’Associació de Comerç i Serveis de Caldes de Malavella i es
compromet a acceptar els estatus establerts, complir els acords que es prenguin, i
pagar les quotes de l’Associació. A canvi tindrà dret a participar en totes les activitats
que es portin a terme, assistir a les reunions de l’assemblea General amb dret de veu
i vot, elegir i ser elegit per als llocs de representació o exercir càrrecs directius, rebre
informació sobre les activitats de l’Associació, fer ús dels serveis comuns que estiguin
a disposició de l’Associació, intervenir en el govern i en les gestions que es portin a
terme, i a exposar a l’assemblea i a la Junta Directiva tot el que consideri que pugui
contribuir a fer més plena i eficaç la realització dels objectius de l’Associació.
Nom Fiscal Empresa: ___________________________________________NIF: _____________
Adreça Establiment: ______________________________________________________________
Telèfon:_____________ FAX:__________________ E-mail: ______________________________
Nom i Cognom del titular: _________________________________________________________
DNI___________________ Telèfon__________________ Mòbil: ___________________________
E-mail__________________________________________
AUTORITZACIÓ BANCÀRIA
En/ na: __________________________________________________________________________
de l’empresa: ____________________________________________________________________
Autoritza el pagament de la quota d’inscripció i els rebuts trimestrals de l’Associació
de Comerç i Serveis de Caldes de Malavella, que es carregaran a la llibreta/ compta
corrent següents:
Entitat bancària _________________________________________________________________
Núm. D’IBAN: ES__ __-__ __ __ __-__ __ __ __-__ __-__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Signatura del Titular______________________ Signatura de l’Entitat ___________________
Caldes de Malavella,________ de__________ de 20___
NOTA: això és un a sol·licitud per formar part de Associació de Comerç i Serveis de Caldes
de Malavella. La finalitat d’aquesta recollida és exclusivament aquella que es derivi de la
pròpia activitat de l’Associació, i no es preveus cap cessió per a una altra activitat, quedant
explícitament exclòs qualsevol ús per a promoció o propaganda de productes o serveis aliens
a l’Associació.. De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades
RGPD i LOPD, l’informem que les dades personals seran tractades sota la responsabilitat de
Associació de Comerç i Serveis de Caldes de Malavella. Pot exercir els seus drets d’accés,
rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició enviant un missatge a
info@caldescomercial.com . Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent,
podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a agpd.es, al nostre domicili de
Caldes de Malavella, al C/ Vall·llobera, s/n (Oficina de Turisme).

La teva participació és la força de tots!!!

www.caldescomercial.com

DADES BÀSIQUES
Associació de Comerç i Serveis de Caldes de Malavella
Nom Fiscal Empresa _____________________________________________________________
Nom Comercial (que s’inclourà a les publicacions de l’associació) _________________________
Adreça Establiment: ______________________________________________________________
Breu descripció de l’empresa: ____________________________________________________
.
.
.
.
Producte/ servei ofert: ____________________________________________________________
.
.
.
.

Seleccioni entre les
establiment/empresa:







següents

activitats

Alimentari
Salut i cosmètica
Equipament de la llar
Tèxtil/ moda
Equipament de la persona
Lleure i cultura

Superfície de venda aproximada:________

la






que

s’ajusti

més

al

seu

Restauració i Hosteleria
Serveis personals
Altres serveis
Activitat professional
Altres comerços

Horari comercial:_________________
__________________________________

Serà necessària la presentació de dues fotografies del l’empresa (establiment, serveis
ofert...) i del vostre logo, per tal de incloure-les a la pàgina web.
Poden enviar-les per correu electrònic a info@caldescomercial.com

La teva participació és la força de tots!!!

www.caldescomercial.com

AUTORITZACIÓ
Associació de Comerç i Serveis de Caldes de Malavella

Jo________________________________________________ amb DNI_______________________
Com a titular de l’empresa_________________________________________________________
Afiliada a Associació de Comerç i Serveis de Caldes de Malavella autoritzo a
l’esmentada associació d’incloure les dades de l’establiment comercial o servei a
totes les publicacions que realitzi; així mateix, a incloure-la dins la pàgina web de
l’associació.
Aquestes dades, constaran del nom comercial de l’establiment, l’adreça, telèfon i
característiques de l’activitat realitzada.
A més, em comprometo a comunicar immediatament a l’associació qualsevol
modificació de les dades perquè la informació referent als associats estigui sempre
actualitzada i no contingui errors. Així mateix reconec que la informació i les dades
personals que s’hi recullen són exactes i veraces.
Signatura:

____________________

Caldes de Malavella,___________ de_____________ de 20__

La teva participació és la força de tots!!!

