SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ al Gremi
d’Àrids de Catalunya
Sr. Alfonso Porro i García
President del Gremi d’Àrids de Catalunya
Rambla de Catalunya, 127, 3r. 1ª.
08008 Barcelona
En/na __________________________________ amb el D.N.I._____________
major d’edat, en representació de l’empresa ______________________________
_____________________________ amb el C.I.F. ______________ , domiciliada a
_______________________________________________________________
amb codi postal __________ al municipi de _____________________________, amb els
telèfons de contacte _________________ i l’e-mail ________________ , fa constar que
reuneix les condicions exigides en l’art. 2 dels Estatuts del Gremi que vostè presideix, i sol·licita
ser admès com a Agremiat, tot adquirint el compromís de complir les obligacions imposades per
la legislació vigent en matèria d’associacions, així com els Estatuts del Gremi i els acords
vàlidament adoptats pels seus òrgans de govern.
Producció Tones/any 2017:
Producció Tones/any 2018:
Producció Tones/any 2019:
S’acompanya aquesta sol·licitud amb els següents documents:

Fotocòpia del DNI de l’empresari i fotocòpia del CIF de la Societat.

Dades bancàries: Entitat _________________________

IBAN Entitat Oficina Control Número de compte
_________________________________, a ______ de ____________ de 2020.
Signat i timbrat,
De conformitat amb allò establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran
incorporades al sistema de tractament, titularitat del GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA, amb CIF: G58112384 i domicili social situ a la
RAMBLA DE CATALUNYA 127 3º1ª 08008, BARCELONA, amb la finalitat de gestionar les condicions de ser soci de la nostra entitat. En
compliment amb la normativa vigent, GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA informa que les dades seran conservades EL TERMINI
LEGALMENT
ESTABLERT.
Amb la present clàusula resta informat de que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions
públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment
esmentat.
El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb les finalitats esmentades amb anterioritat.
Al mateix temps, l’informem de que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades del GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA, dirigint-se
per
escrit
a
la
adreça
de
correu
dpo.cliente@conversia.es
o
al
telèfon
902877192.
GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada,
exacta i actualitzada. Es per això que GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que
aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li atorga la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament,
supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament de les
mateixes, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada a dalt o be al correu electrònic anna@gremiarids.com.
Podrà dirigir-se a l’autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

