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EMPRESA PRINCIPAL 

Titular: ...................................................................................................................................................................................... 

Nom de l’empresa o societat.................................................................................................................................................... 

CIF/NIF de l’empresa capçalera: ...........................................  Any de constitució: …...…....................................... 

[   ] Societat Anònima      [   ] Societat Limitada      [   ] Persona Física      [   ] Altres 

Adreça: ……………………………………………………………………..................................................................................... 

C.P.: ……..................  Població: ….................................................................……………………………………………….. 

Província: ...............................................................................…………………..……………………….………………………..... 

Representant legal: …………………………..…………….......................Telèfon:...................................................................... 

Mòbil: .................................. 

Persona de Contacte: …………………………………………………………............................................................................... 

Càrrec: ……………………………………………….................................................................................……………………....... 

Telèfon: ………….........…..……………....................   Mòbil: ……...……………………............................... 

e-mail: ……………………………………...................   WEB: .........…………………………………………… 

Nombre total d’empreses de la marca o grup d’empreses: .....................................................................................................                

 

Nom comercial del centre Nº treballadors/es del centre M2 totals de cada centre Nº abonats /des 
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Total facturació de totes les empreses :……………………………   DATA ALTA: ..……………..……. 

Quins convenis col·lectius apliquen:......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................. 

Grup empreses i/o les que actuen sobre la mateixa marca..................................................................................................... 

(forma de pagament trimestral) 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Declaro responsablement que tinc poder suficient de representació per a assumir els compromisos recollits en el present 
document i que les dades que he proporcionat són certes i corresponen a l’últim exercici econòmic tancat 

 

Signatura: ……….……………….. 
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DOMICILIACIÓ BANCARIA 

Titular del compte: …………................................................................................................................................... 

Entitat: …………………………………...………..… Sucursal: ….................................................................. 

C.C.C: ………………….................................................................................……………………………………....... 

COMPROMIS DEL SOL·LICITANT 

 
1.- El sol·licitant, amb la seva afiliació, accepta i es compromet a complir els Estatuts i els acords vàlidament adoptats pels 
òrgans de govern en el marc de les seves respectives competències. 
 
2.- En compliment del previst en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals i a la resta de normativa vigent en relació amb la Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem 
que les dades que ens faciliti, amb motiu de l’alta de l’empresa que representa com a sòcia d’ADECAFF, seran incorporats 
a un fitxer propietat de l’ADECAFF, amb domicili al Carrer de Viladomat n·174, 08015, Barcelona i NIF número G-65088049. 
Les dades que ADECAFF li demana seran tractats per la gestió i manteniment de la nostra relació associativa. I es legitimen 
en base a aquesta relació. 
També l’informem que en alguns casos es poden cedir les seves dades a aquelles persones o empreses proveïdores que 
les necessitin per a desenvolupar la feina que els hi tenim contractada. Ha de saber també que les seves dades, com a 
representant de la seva empresa, formaran part del cens de l’Associació i del llibre d’associats, i les haurem de facilitar en 
cas de processos electorals als candidats que optin formalment a  la Junta Directiva. 
Eventualment, si ens ho requereixen formalment, també haurem de cedir les seves dades a organismes públics amb 
competències per a fer-ho. 
 
Addicionalment, ens agradaria, si vostè ens ho permet, tractar les seves dades per:   

 
Accepto.          No accepto      
 
Accepto.           No accepto     La comunicació a través de l’eina WhatsApp 
 

      Accepto.          No accepto     A rebre informació comercial a través d’e-mail o qualsevol aplicació de missatgeria.  
 
La base legitimadora d’aquests tractaments serà el seu consentiment. 
 
Li preguem que ens comuniqui qualsevol variació de les seves dades, tant per a l’eficàcia de la comunicació com per a 
mantenir actualitzada la base de dades. 
 
L’informem que té dret a accedir, rectificar, suprimir i portabilitat de les seves dades personals, així com limitació i oposició 
al tractament. I a no ser sotmès a decisions automatitzades (incloent elaboració de perfils) que li afectin jurídicament. 
També pot retirar el consentiment prestat en qualsevol moment adreçant-se a info@adecaf.cat. 
 
Per a més informació consulti la nostra Política de Privacitat a www.adecaf.cat 
 
 
Data, segell i signatura del representant de l’empresa: 
 
A ………...............…………………….,  a  ……..  de  …………………………  de ………. 

L’ús de la seva imatge i veu per a divulgar accions i activitats d’ADECAFF a través 
de qualsevol canal. 
 


