
 
 

FITXA DE D’ASSOCIAT 
 
 

Raó social: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom Comercial: _____________________________________________________________________________________________________ 

NIF: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adreça: ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Codi Postal: ___________________  Població: _____________________________________________________________________ 

Telèfons públics: ____________________________________________________________________________________________________    

Correu electrònic: __________________________________________________________________________________________________ 

Web: ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Persona de Contacte: _________________________________________________ Mòbil: ___________________________ 

Banc o Caixa: __________________________________________________________________________________________________________ 

Nº C/C:  

 

Signatura ____________________________  Data _____________________ 
 
 
Responsable: Unió de Botiguers El Cor d’Horta. C.I.F.: G60580305. Adreça: Pl. Santes Creus, 8, 08032 – Barcelona. Correu 
Electrònic: ubcorhorta@gmail.com. 
 
En nom d’Unió de Botiguers El Cor d’Horta, li 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 Unió de Botiguers El Cor 
d’Horta. 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 Unió de Botiguers El Cor d’Horta 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, Unió de Botiguers El Cor d’Horta, 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 (via e-mail o what’s app) 
     NO autoritzo a rebre informació comercial de productes o serveis. 
 

    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. 
    NO autoritzo a la publicació de les meves imatges a les Xarxes Socials. 


