
Nom i Cognoms: _____________________________________ 
 
Botiga: _____________________________________________ 
 
 
Responsable: Associació de Comerciants Carmel Comerç. C.I.F.: G61102778. Adreça: 
C/ Lugo, 39, 08032 - Barcelona. Correu Electrònic: info@botigues3turons.com. 
 
En nom d’Associació de Comerciants Carmel Comerç, l’informem que les Dades de 
Caràcter Personal recollides, seran incorporades a una Base de Dades sota la nostra 
responsabilitat, amb la finalitat de prestar-hi el servei sol·licitat, realitzar la facturació 
del mateix i difondre la seva localització i la seva activitat a la Pàgina Web i/o Revistes 
o Publicacions de la pròpia Associació. Les dades proporcionades es conservaran 
mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb 
les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què 
existeixi una obligació legal. 
 
Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si Associació de Comerciants Carmel Comerç 
està tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades 
personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades 
ja no siguin necessàries. 
 
Així mateix sol·licitem la seva autorització per oferir-li productes i serveis relacionats 
amb el servei prestat com a Associat. 
 
D'acord igualment, amb la Llei 5/1982, del 5 de maig d'aquest mateix any, sobre el dret 
a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, Associació de Comerciants Carmel Comerç, 
demana el consentiment del a sota signant per poder utilitzar fotografies en les quals 
aquest sigui clarament identificable, per poder ser exposades a la Pàgina Web o 
Xarxes Socials. 
 
     SI autoritzo a rebre informació comercial de productes o serveis. 
     NO autoritzo a rebre informació comercial de productes o serveis. 
 
En cas afirmatiu indiqui, si us plau, el mitjà pel qual desitja rebre la Informació:      
    Correu Electrònic,        Correu Postal,      Via Telefònica (SMS o Aplicacions de 
Missatgeria). 
 
    SI autoritzo a la publicació de les meves imatges a la Pàgina Web de l’Associació. 
     NO autoritzo a la publicació de les meves imatges a la Pàgina Web de l’Associació. 
     SI autoritzo a la publicació de les meves imatges a les Xarxes Socials de l’Associació . 
     NO autoritzo a la publicació de les meves imatges a les Xarxes Socials de l’Associació. 
 
Ens autoritza a formar part del Grup de WhatsApp de l’Associació creat amb la finalitat 
d’estar informat de les activitats i interacció entre Associats. 
 
    SI autoritzo a formar part del Grup de WhatsApp de l’Associació. 
    NO autoritzo a formar part del Grup de WhatsApp de l’Associació. 
 
De la mateixa manera sol·licitem el seu consentiment per que les seves dades siguin cedides a 
la Federació de Comerciants dels Tres Turons, com encarregada de la gestió de comunicacions 
de l’Associació. 

     SI autoritzo a cedir les meves dades a la Federació de Comerciants dels Tres Turons. 

    NO autoritzo a cedir les meves dades a la Federació de Comerciants dels Tres Turons. 

 


