
 
 

 
FULL ALTA SOCIS  CAMBRA  

 
 
 
Sr./a_______________________________________________________DNI_____________________________ 
 

� Empresari autònom 
� En nom i representació de la societat______________________________________________ 

 
_____________________________________CIF_____________________________________ 
 
En la seva condició de__________________________________________________________ 

 
 
Telèfon______________________adreça electrònica_______________________________________________ 
 
Número de Treballadors__________________________ web_________________________________________ 
 
Activitat____________________________________________________________________________________ 
 
Adreça i població_____________________________________________________________________________ 
 
 
Autoritza: 
 
A la Cambra Oficial de Comerç i indústria de Tàrrega per tal que li meriti la  quantitat de   

� 120 euros anuals  en concepte abonament del Soci  Basic  (iva no inclòs) 
� 360 euros anuals en concepte d’abonament de Soci  Business (iva no inclòs) 

 
Forma de pagament: 
 

� Domiciliació bancària a nom empresa al IBAN_______________________________________________ 
� Xec nominatiu a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Tàrrega 
� Efectiu 

 
 
Segell i signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A,_________________________________, el_______________ de__________________ de 201 
 
 

D’acord amb l’establer a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de 
desenvolupament, l’informem que les dades personals proporcionades per Vostè passaran a integrar-se en un fitxer titularitat de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega, mantenint-se en tot cas la confidencialitat de la informació facilitada.  
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega presumeix que les dades introduïdes per Vostè són correctes, exactes i veraces, en cas 
contrari Vostè serà el responsable de la inexactitud de les mateixes.  
La finalitat de la recollida d’aquestes dades és la organització de les activitats i esdeveniments en els que pugui participar en condició de soci, sent la 
Cambra la única destinatària d’aquestes dades  
Tanmateix, les dades facilitades poden ser emprades per tal de poder proporcionar-li informació referent als serveis que resultin ser del seu interès 
per correu electrònic o postal per part de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega. 
Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d'adjuntar una fotocòpia del 
vostre DNI, adreçada a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tàrrega, Ref. Protecció de Dades, a l’adreça Plaça 


	pagines centrals del cataleg

