Sol·licitud d’informació de “La Sala”
Data sol·licitud

/

/

Telèfon

Nom i cognoms

Empresa

E-mail

Sector

Què vull i com puc participar
Necessito un espai polivalent per poder exposar
els meus productes o serveis.

La cabuda màxima de 20 assistents és un impediment
per l’acció que vull emprendre.

Disposo del públic objectiu al que dirigir-me.

Assistiria a esdeveniments que complementin la meva activitat.

Necessitaré un punt de trobada puntual
per tancar tractes comercials.

Està interessat en rebre assessorament legal, tributari o
laboral en la seva activitat.

Puc necessitar més de dos cops l’any aquest servei.

Puc conèixer altres usuaris interessats en Espai – 114.

CLÀUSULA DE CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES I CESSIÓ A TERCERS *
En compliment de la Llei Organica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Lladó Advocats Grup Consultor SA, com responsable del fitxer l’informa de les
següents consideracions: Les dades de carácter personal que sol·licitem, quedaran incorporades a un fitxer amb la finalitat de la realització d’esdeveniments per facilitar contactes entre emprenedors,
promoció de negocis entre els participants dels actes, promoció de cursos de formació, organització de conferències, seminaris, jornades de promoció empresarial, oferiment de serveis i finalitats
publicitaris. Les dades que es sol·liciten són de cumplimentació obligatòria, sent impossible realitzar la finalitat expressada si no s’aporten. Tantmateix, consenteixen expressament i ens autoritzen
a cedir les seves dades personals a les empreses de Lladó Grup Consultor (Lladó Advocats Associats SLP, IGC Inter Grup Consultors SA, Salix Consulting SL y Logic Data Consulting SL) que
desenvolupen la activitat d’assessorament empresarial, amb la finalitat de complementar qualsevol servei que els acceptants necessitin d’aquestes i per enviar-li informació i publicitat per qualsevol
mitjà. Vostè queda igualment informat del dret que vosté té d’exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades, dret que vostè podrà exercir mitjançant escrit dirigit a
Lladó Advocats Grup Consultor SA amb domicili c/ Sant Domènec nº39-41, Badalona.

Accepto

