(Nom de l’empresa)
Direcció
Codi Postal Població (Província)
CIF - Tel.
Email

Clàusula Informativa de normativa de Protecció de Dades (RGPD)
En compliment de l’establert en la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, li informem que les
seves dades seran incorporades a un fitxer del qual és propietari i responsable l’empresa (Nom de l’empresa) amb
CIF (CIF de l’empresa), i domicili social situat a (Direcció de l’empresa) de (Població de l’empresa), província de
(Província de l’empresa), amb telèfon (Telèfon de l’empresa) i correu electrònic (Correu electrònic de
l’empresa).
En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i complir
amb les obligacions administratives i legals derivades del mateix.
Les dades proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per
a complir amb les obligacions legals o no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat.
La base legal pel tractament de les seves dades és el propi consentiment de dit interessat.
Les dades podran ser cedides a entitats i administracions públiques per a complir amb les obligacions legals
derivades de la present relació contractual.
Sol·licito, així mateix, la seva autorització per a cedir les seves dades a (Nom d’empresa destinatària de cessió) i
(Nom d’empresa destinatària de cessió) … emprese/s directament relacionade/s amb el responsable, amb la finalitat
de (complir amb el servei sol·licitat, tramitar garanties, publicitat, etc.).
SÍ

NO

El fet de que l’interessat no permeti que es facilitin les dades a les administracions públiques o empreses
mencionades anteriorment, implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis sol·licitats.
Li informem que es tractaran les dades de manera lícita, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i
actualitzada. Per això, (Nom de l’empresa) es compromet a adoptar les mesures necessàries per a que les dades
inexactes es suprimeixin o rectifiquin.
Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a (Nom de l’empresa) estem 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.
També podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació o oposició al seu tractament, cancel·lació i portabilitat de
les seves dades, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva
petició a (Nom de l’empresa) en la direcció postal (Direcció de l’empresa) de (Població de l’empresa), província
de (Província de l’empresa) o bé a través de correu electrònic a (Correu electrònic de l’empresa).
També podrà retirar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat amb anterioritat per a una o varies finalitats
específiques, sense que això afecti a la licitud dels tractaments derivats dels serveis prestats previ a la seva retirada.
Podrà dirigir-se a l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades per a presentar la reclamació que
consideri oportuna, mitjançant un escrit dirigit a la “Agencia Española de Protección de Datos” situada a c/ Jorge
Juan, 6 - 28001 Madrid o mitjançant comunicació electrònica des de la pàgina web https://sedeagpd.gob.es.
Les seves dades personals, que tractem a (Nom de l’empresa), procedeixen de (Empresa de la que procedeixen
les dades). Les categories de les dades que es tracten son d’identificació, direccions postals i electròniques,
informació comercial i dades econòmiques. A més, li informem que no tractarem dades especialment protegides.
Així mateix, sol·licito autorització per a oferir-li productes i serveis relacionats amb els sol·licitats i fidelitzar-lo com
client.
SÍ

NO
Conforme l’interessat
D. …………………………………………………………...
NIF ………………………………….

Firma i segell de l’empresa

