FULL D’INSCRIPCIÓ COM AGREMIAT
NUM. AGREMIAT____________

DATA D’ALTA ____/____/_______

NOM ESTABLIMENT:___________________________________________________________
TITULAR:___________________________________________________________ NIF:___________________________
REGENT:____________________________________________________________ NIF:___________________________
ADREÇA:___________________________________________________________ NUM:__________________

LOCALITAT:_______________________________________________ COD.POSTAL__________________
TELÈFONS:_______________________________ MÒBILS:________________________________________
DOMICILI NOTIFICACIONS :________________________________________________________________
ACTIVITAT__________________________________ CATEGORIA________________________________
DIES FESTIUS______________________________TIPUS CUINA ___________________________________
(En cas de restaurant)
E.MAIL:____________________________________________________________________________________
WEB:_______________________________________________________________________________________
FACEBOOK______________________________________TWITTER_________________________________

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
QUOTA ANUAL __________

QUOTA TRIMESTRAL __________

ENTITAT BANCÀRIA _______________________________________________________________________
IBA N ES ________

_________ __________ _________ _________

_________

TITULAR DEL COMPTE _____________________________________________________________________
ADREÇA ____________________________________________________________________________________
LOCALITAT ___________________________________________________ COD.POSTAL________________
_____________________________________________ A ________ D____________________ DE ___________

SIGNATURA

Les dades personals que ens comuniquen en aquest formulari seran objecte de tractament automatitzat i incorporades a l’arciu del Gremi
d’Hostaleria i Turismo de Mataró i el Maresme, inscrit en el Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades còdig d’inscripció 2052510080.
Podreu exercir els postres drets d’oposició, accés, rectificació i cancel:lació d’aquestes dades en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de
13 de desembre, mitjançant el que disposa el R.D. 1332/1994 de 20 de juny.

FULL ANNEXE:

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA REBUTS DEL GREMI
Senyors,
Per la present prego a vostès que amb càrrec a la meva compte, abaix consignada, i fins a nova ordre, atenguin els
rebuts trimestrals de quotes del GREMI D’HOSTALERIA I TURISME DE MATARÓ I EL MARESME.

ENTITAT BANCÀRIA _________________________________________________________________________
IBAN ES________

__________

___________

___________

___________

___________

TITULAR DEL COMPTE ______________________________________________________________________
ADREÇA ____________________________________________________________________________________
LOCALITAT _________________________________________________________ COD.POSTAL___________
______________________________________________ A ________ D____________________ DE ___________

SIGNATURA

Aquest document és propietat del Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme, és confidencial i el seu contingut
només serà conegut per la pròpia entitat. D’acord amb la normativa vigente vostè té dret d’accès a les seves dades, drets de
rectificació i cancel·lació, dret d’oposició i dret de consulta en el Registre Geenral. En compliment de la Llei Orgànica de
Protecció de Dades 15/1999, de 13 de desembre, mitjançant el que disposa el R.D. 1332/1994 de 20 de juny, l’informem que
les eves dades estan incorporades a un fitxer responsabilitat del Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme.

