En/Na......................................................................................major de d’edat, amb NIF................................
En representació de la Societat........................................................................ amb CIF..........................
En nom propi
En representació de l’Entitat............................................................................. amb CIF..........................
(Marqui amb una X el que correspongui)

amb domicili al C/......................................................................................................................núm................
de.................................................................................................................................CP...............................
telèfon..............................................................................fax...........................................................................
correu electrònic..............................................................web..........................................................................
conforme a la documentació acreditativa que adjunta al present escrit.
MANIFESTA
1er.- La voluntat expressa de l’empresa a la que representa de pertànyer com a MEMBRE i ELECTORA
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa per una QUOTA de 0,00.-€, a canvi de:
-

Figurar en el directori de membres de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria y Navegació de Tortosa i dret a la utilització en
les relacions comercials de l’empresa de l’expressió “Membre de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Tortosa”.
Participació en les activitats divulgatives i relacionals organitzades per la Cambra que s’estableixin com a gratuïtes pels seus
membres, com Jornades, seminaris formatius, cicles de conferències i qualsevulla altra activitat en defensa dels interessos
generals del comerç, de la indústria i de la navegació del territori
Recepció d’informació de les novetats divulgades per la Cambra així com dels serveis oferts per la Cambra i contractar-los
segons les tarifes vigents.
Recepció de l’Informe de Conjuntura Econòmica així com de les principals noticies i referències de premsa dels àmbits
econòmics i empresarials de la nostra demarcació.

2on.- Declara que la seva activitat és la de.....................................................................................................
Corresponent al GRUP IAE............................ als efectes censals corresponents
3er.- Així mateix, contracta els SERVEIS: (Marqui amb una X el que correspongui)
BÀSICS per un preu de 300 euros/any més l’IVA corresponent
PLUS per un preu de 600 euros/any més l’IVA corresponent
PREMIUM per un preu de 1000 euros/any més l’IVA corresponent

Que abonarà: (Marqui amb una X el que correspongui)
Mitjançant domiciliació bancària al compte (20 dígits)................................................................................
Mitjançant transferència bancària al compte Cambra.................................................................................
En efectiu/metàl·lic

I per que així consti, als efectes oportuns, firma la present declaració d’alta a la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, a..................... de ......................................................de 2016.
Acompanya a aquest document la següent documentació: • Fotocòpia del DNI del firmant. / • Declaració d’ostentar poder suficient o fotocòpia del
Poder de representació amb el que actua.

Nom i cognoms del/la signant i segell de l’empresa

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ INDUSTRIA I NAVEGACIO DE TORTOSA és el Responsable del tractament de les dades personals
proporcionades sota el seu consentiment i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les
normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 abril 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica (ES)
15/1999 de 13 de desembre (LOPD), amb la finalitat d'oferir-li la gestió administrativa i d'alta com a soci, i conservades mentre hi hagi un
interès mutu per mantenir la fi del tractament. També, l'informe'm que aquestes dades no es cediran a tercers, sense la seva autorització
informant-lo dels destinataris prèviament. Així mateix, s'informa que pot exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de les seves
dades i les de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ INDUSTRIA I NAVEGACIO DE
TORTOSA en CL CERVANTES, 7 - 43500 TORTOSA (TARRAGONA).

