PROTECCIÓ DE DADES

* Les quotes es domiciliaran trimestralment el dia 20 de gener, abril, juliol i octubre

COMPROMÍS PER L’ACOMPLIMENT DEL REGLAMENT
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL
D’una part:
En/Na
NIF

Població/Codi Postal

Adreça
e-mail

Telèfon

En endavant l’ASSOCIAT.
I d’altra part:
L’associació empresarial XARXA COMERÇ CARDEDEU, amb adreça a 08440 Cardedeu, carrer Josep Vilaseca, 23 i NIF G59701490.
Amb objecte d’acomplir allò establert al Reglament (UE) 2016/1979 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
pel que fa a la Protecció de les Persones Físiques en allò referent al Tractament de les Dades Personals i a la lliure circulació
d’aquests, s’informa i accepten per ambdues parts signants els següents termes:
PRIMER.L’associat autoritza a XARXA COMERÇ CARDEDEU a obtindre tota l’ informació necessària per dur a terme la relació entre
ambdues parts i l’assoliment dels objectius de l’associació, i que en detall son: Representar, gestionar, defensar i fomentar
els interessos comuns dels seus membres en la seva condició de comerciants, petits i mitjans del municipi de Cardedeu,
això inclou, si s’escau, la negociació col·lectiva, el plantejament de conflictes col·lectius, el diàleg social i la participació
institucional en els organismes públics de les administracions laborals.
SEGON.El responsable del tractament de les dades que ens faci a mans i les que puguem haver obtingut amb la seva autorització es:
XARXA COMERÇ CARDEDEU – NIF G59701490; Dir. Postal: Josep Vilaseca, 23 – 08440 CARDEDEU;
Adreça electrònica: xarxacc@gmail.com
“En nom de l’associació tractarem l’ informació que ens faci a mans amb la finalitat d’acomplir amb els compromisos i serveis
propis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la categoria d’associat o els anys necessaris per
acomplir amb les obligacions legals. Les dades personals no es cediran a tercers, per fer-ne un us diferent a la relació entre
les parts, a menys que existeixi una obligació legal no així les comercials i/o públiques. Vostè te dret a obtindre confirmació
sobre si a XARXA COMERÇ CARDEDEU estem tractant les seves dades personals, per tant te dret a accedir a les seves dades
personals, rectificar les dades inexactes o demanar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.
I en prova de coneixement i conformitat signen aquest document a Cardedeu, a ...... de ......................................... del .............

