NORMES D’UTILITZACIÓ DE LES LLISTES DE SOCIS DE LA CECOT
La Cecot facilita, a petició de qualsevol dels seus socis, les llistes d’empreses
associades amb l’objecte de poder fer les seves trameses informatives i/o els possibles
contactes amb d’altres empreses.
Aquest servei és exclusiu pels socis. El lliurament d’aquestes llistes no autoritza a
l’empresa usuària a utilitzar-les en nom de la Cecot, ni a fer-ne cap us que no
sigui el descrit en el punt anterior.
Les dades que es faciliten de les esmentades empreses són: nom de l’empresa, adreça
postal i telèfon. En cap cas es lliuraran les següents dades: persona de contacte i
correu electrònic.
Aquestes llistes es poden confeccionar segons: sector, activitat, població, comarca, etc. Els
recomanem concretar la selecció més adient amb la persona encarregada d’aquest servei.
A més, la Cecot facilitarà a l’empresa que ho sol·liciti altres fonts d’informació, bé per ampliar
el llistat que es sol·liciti o bé en el cas de no tenir empreses associades que desenvolupen
l’activitat requerida.
El termini de lliurament d’una llista d’empreses és de dos dies laborables a partir de
rebre l’acceptació de les normes emplenades. Si per algun motiu o per la complexitat
del llistat s’excedeix del termini establert, s’informarà el més aviat possible a l’empresa
sol·licitant.
L’usuari de les llistes no està autoritzat a utilitzar, en cap concepte, ni el nom ni el
logotip de la Cecot, qui fa expressa reserva dels seus drets de propietat industrial i
intel·lectual.

DADES DE L’EMPRESA INTERESSADA:

CIF/ NIF:

Raó Social:

Adreça:
CP:

Localitat:

Telèfon:

Fax:

E-mail:
Persona de contacte (nom i cognoms):
DNI:

Data:

Llistat sol·licitat:
Declaro que he llegit i accepto les normes d’utilització de les llistes de socis de la Cecot

Signatura i segell de l’empresa:

A retornar a:
llistesempreses@cecot.org
o al fax núm. 937366014

*Amb l'enviament d'aquest formulari confirmeu que heu llegit la següent Informació basica sobre Protecció de Dades:
Responsable: Cecot.
Finalitat: El registre dels usuaris per a la prestació del servei de Normes d’utilització de les llistes de socis de la Cecot i l'establiment o
manteniment de relacions comercials.
Legitimació: La legitimació es realitza a través del consentiment de l'interessat/da, així com de l'interes legítim en el desenvolupament de la
relació comercial.
Destinataris: Les fundacions, gremis i associacions del Grup Cecot.
Drets: Podreu exercir el vostre dret d'accés, rectificació, oposició, limitació, portabilitat i supressió de totes les dades a rgpd@cecot.org.
Informació addicional: Podeu consultar la informació detallada sobre la nostra Política de Privadesa a la nostra pagina web.
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