COMERÇ

SOL·LICITUD DE PETICIÓ
Si voleu sol·licitar el servei d’assessorament en el punt de venda a les empreses de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria
i Navegació de Barcelona, empleneu aquest imprès i feu-lo arribar al Departament de Competitivitat i Formació de la Cambra (Av. Diagonal 452 de Barcelona), al número de fax 934 169 366 o al correu electrònic competitivitat@cambrabcn.org

DADES DE CONTACTE
Persona de contacte
Càrrec
DADES DE L’EMPRESA
Nom raó social de l’empresa

CIF/NIF

Nom comercial
Representant legal de l’empresa

Càrrec

Adreça seu de l’empresa

CP

Població
Telèfon

Correu electrònic

Adreça web
Subsector

Nombre d’empleats

OBSERVACIONS

Signatura

Les dades personals que ens heu facilitat s’incorporaran a les bases de dades de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i es tractaran de forma automatitzada amb la finalitat de poder-vos prestar els serveis corporatius; també podran ser cedides a tercers amb les finalitats estrictament
d’informació empresarial. De conformitat amb el que disposa la LO 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, conserveu en
tot moment la possibilitat d’exercitar els drets d’oposició, d’accés, de rectificació i de cancel·lació de dades. D’altra banda, us informem que la Cambra ha
adoptat totes les mesures de seguretat raonables per tal de que les vostres dades personals estiguin degudament protegides. En cas de dubte, així com per
exercir els drets esmentats, podeu adreçar-vos a la Cambra mitjançant correu electrònic atencioalclient@mail.cambrabcn.es, per fax 934 169 301, o per
correu (Av. Diagonal, 452. 08006-Barcelona).
Així mateix, pel que fa a les dades obtingudes a partir de l’actuació com a Gabinet Tècnic, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
es compromet a:
• Guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre les dades i documentació a que tingui accés per a l’informe del gabinet tècnic de comerç, i es compromet a utilitzar-les exclusivament per donar compliment a les esmentades finalitats, i a no divulgar-les, ni publicar-les ni posar-les a disposició de tercers
aliens a la Cambra, d’una altra forma directa o indirecta, ni tan sols per a la seva conservació.
• Adoptar totes les mesures de seguretat pertinents per garantir la confidencialitat de la informació que contingui dades personals i evitar-ne l’alteració,
pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
• No revelar, ja sigui total o parcialment el contingut o qualsevol tipus d’informació relativa a l’empresa.
• Respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual de l’empresa.
• La Cambra es reserva el dret d’utilitzar les dades de forma agregada per a l’elaboració d’informes sectorials.

