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Un espai d’impuls del teu negoci
Club Cambra és un espai de negoci adreçat a empreses. Basat en el concepte “doing business”,
promou serveis a les empreses i ofereix recursos de visibilitat i networking.

Coneixes els avantatges del Club Cambra? Accedeix a www.clubcambra.com

Serveis amb descomptes

www.clubcambra.com/contacta

902 448 448

Visibilitat

Cambra Barcelona
Cambra Barcelona
@cambrabcn

Networking

www.clubcambra.com

Sol·licitud d’alta gratuïta Soci Bàsic
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Dades de contacte

Nom

Cognom 1

Cognom 2

Càrrec

E-mail

Dades d’empresa

CIF*

Raó social*

Telèfon*

Web

Domicili*
C/Pl/Av/...

Nom

CP *

Núm.

Esc/Pis/Porta

Població *

* Els camps amb asterisc són obligatoris

La inscripció al Club Cambra és gratuïta i no comporta el pagament de cap quota.
Poden pertànyer al Club Cambra totes les empreses nacionals o estrangeres, siguin individuals o societàries.
Les empreses sòcies del Club Cambra són també membres de la Cambra, en cas que compleixin els requisits legals,
i poden gaudir de tots els serveis que presta la corporació.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. (La Cambra)
Finalitats
Possibilitar la inscripció y tractaments relacionats amb la pertinença, de la seva empresa, al Club Cambra. Establir qualsevol contacte, al respecte, a través
de la persona designada.
Remissió de comunicacions relacionades amb la Cambra, i que entenguem del seu àmbit d’interès.
Legitimació
Tractament necessari per a possibilitar la prestació de serveis (Club Cambra) per part de la Cambra.
Enviaments basats en l’article 21.2 LSSI / Interès legítim.
Destinataris
No està prevista la comunicació de dades a tercers.
Drets
Accedir, rectificar, suprimir, limitar, oposar-se al tractament o sol·licitar la portabilitat de les dades, tal com s’explica a la informació addicional.
Informació addicional
Pot accedir a informació més detallada en el següent enllaç: http://www.cambrabcn.org/avis-legal-politica-de-privacitat dins de l’apartat “CONDICIONES
GENERALES CLUB CAMBRA” o demanant-ho en aquest acte al responsable corresponent o sol·licitant-ho a l’adreça de correu electrònic: lopd@cambrabcn.org

Data

Signatura

Cambra de Comerç de Barcelona: Av. Diagonal, 452 - 08006 Barcelona Tel. 902 448 448 - www.cambrabcn.org

Tel. 902 448 448    www.clubcambra.com
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