
 

                                                                                    
 

           

 
 

FITXA EMPRESA 
 

Empresa :   

NIF :   S ig les :   

Adreça:   Munic ip i :   

CP :   Cambra:   

Persona d e con tacte:   

Correu electrònic:   

Telèfon :   

Web :   Any fundació:   

Darrer  exercic i  tan cat :   Facturac ió  (€ )   

Volu m exportació  (€) :   %  % 

SECTOR/act iv ita t :   

P lant i l la :   

Cert i f icac ions :   

Dist r ibu ció  d e l ’exportació  (s i  h i  ha)   Pa ís  % 

   

   

    

 
Les dades sol·licitades són necessàries per gestionar la participació en el programa. Les dades personals proporcionades s'enviaran a les bases de dades de la Cambra de comerç i 

indústria de Valls (en endavant, “la Cambra”] i al Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya (en endavant, “el Consell”) amb la finalitat 

d’oferir serveis d’informació i consulta empresarial. Aquestes dades es poden incloure en llistes d’empreses sol·licitades per tercers que tinguin interès legítim i vulguin contactar 

amb persones o empreses de la demarcació de la Cambra o el Consell, o que tinguin o hagin tingut algun tipus de relació amb aquestes institucions per tal de complir amb les seves 

funcions contingudes a la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les Cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres, entre elles de la 

internacionalització,  dinamització i assessorament comercial de les empreses catalanes. Amb la mateixa finalitat aquestes dades podran ser subministrades a persones, entitats o 

empreses, nacionals o estrangeres. Aquesta cessió de dades a entitats o persones estrangeres es d’ acord amb el disposat amb l’article 45 i 46 del  Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 

dades (en endavant, “Reglament”).  Així mateix aquestes dades es podran fer servir per a l'enviament, quan la llei ho permeti, d'informació promocional als nostres clients i clients 

potencials sobre activitats, productes, serveis o iniciatives de les Cambres de comerç de Catalunya similars a les que ens hagin contractat o sol·licitat informació. D’acord amb el 

Reglament Vè. conserva en tot moment la possibilitat d'exercitar de forma gratuïta els drets;  d’ accés informació, d'oposició, de rectificació, de supressió, d’ oblit, limitació de 

tractament, portabilitat de les seves dades. Per tal d’ exercir de forma gratuïta els drets esmentats així com la revocació al consentiment aquí prestat, pot adreçar-se al Consell 

General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, CIF Q0801185J, mitjançant correu electrònic lopd@cambrescat.org o correu postal (Ref. RGPD - av. 

Diagonal, 452 · 08006 Barcelona) 

                   Accepto els termes i condicions i la política de privacitat   

                  Desitjo rebre comunicacions comercials i ofertes promocionals 

Signatura:  

 

Data: 

QÜESTIONARI-PREVI Anàlisi POST-COVID 19  


