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El Gremi d’Instal·ladors de Girona és una entitat sense ànim de lucre que ofereix serveis d’informació, tramitacions
i formació per als seus agremiats. Així mateix, també ofereix serveis de formació a altres persones o entitats que no
són agremiades i col·labora amb personal extern per realitzar la formació o altres serveis. En tots els casos existeix
la possibilitat de recollida de dades de caràcter personal.
Si vostè és agremiat, marcant la casella corresponent ens dóna expressament l’autorització per introduir les seves
dades en el nostre web (www.elgremi.cat) apartat “cerca d’instal·ladors”, amb la finalitat de crear una àrea pública
per donar serveis d’assistència tècnica als usuaris que desitgin contactar amb una empresa instal·ladora.
 Accepta
 No accepta
Omplint aquest document, vostè dóna el seu consentiment perquè el Gremi li pugui enviar informació comercial
sobre els seus productes i/o serveis que pugui considerar que siguin del seu interès i que estiguin relacionats amb la
nostra activitat.
Per portar a terme alguns dels serveis esmentats, el Gremi col·labora amb altres organitzacions empresarials,
empreses, federacions, associacions i també amb les Administracions Públiques, sempre relacionades amb els
objectius de l’entitat. Aquesta col·laboració requereix una sèrie de tramitacions per la realització dels serveis.
Per aquest motiu vostè dóna consentiment expressament sota la supervisió del Gremi a la comunicació de les seves
dades als tercers abans esmentats amb la finalitat de portar a terme les gestions necessàries per les tramitacions dels
serveis que li oferim i així com perquè pugui rebre informació del seu interès a través de revistes, circulars
informatives, promocions, etc. d’aquestes organitzacions.
L’informem que el Gremi pot reproduir la seva imatge a catàlegs, webs, espots publicitaris, tríptics o qualsevol
altre mitjà amb la finalitat de promocionar i donar difusió dels productes i serveis que ofereix a l’entitat i altres
organitzacions empresarials, empreses, federacions i associacions i també les Administracions Públiques, sempre
en relació amb els objectius de l’entitat. En aquest sentit vostè autoritza la reproducció de la seva imatge en
qualsevol dels mitjans anunciats anteriorment.
A efectes del que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) 15/1999 de 13 de
desembre, l’informem de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal propietat del Gremi, on
incorporarem les dades que ens faciliti, amb la finalitat de poder portar a terme els serveis esmentats.
Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, i es prendran les
mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat i
la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d'aquelles per a
les quals han estat sol·licitades a l'usuari.
Si vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja
exercir algun dels drets d'informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen
(o qualsevol altre dret que cregui que el pot assistir), pot dirigir-se a l'adreça electrònica info@elgremi.cat o a
l'adreça postal del Gremi d’Instal·ladors de Girona C/Cartellà 8-12 Pol. Ind. Domeny (17007) Girona.
Mitjançant l’aportació de les dades i la firma d’aquest document, accepto expressament la política de Protecció de
Dades del Gremi.
Lloc i data:

Lloc i data:

Nom de l’empresa i CIF:

Nom de l’alumne:

Nom del representat i DNI:

DNI:

(signatura i segell de l’empresa)

(signatura de l’alumne)

