
    Inscripció a CATPL (Associació Catalana d'empreses per al programari lliure)

Identificació de la empresa/professional

Nom de la empresa (raó social):

CIF:

Adreça: 

Codi Postal:                  Localitat:                              Provincia:

Correu electrònic:

Telèfon: FAX:

Informació general de la empresa 

Activitat de la empresa:

CNAE:

Primer executiu (Nom i càrrec):

Data de constitució:

Num. Treballadors:

Compte corrent (per passar els rebuts):

Dades de contacte (per a rebre les comunicacions de CatPL) 

Persona de contacte:

Nom:

Correu electrònic:

Telèfon: FAX :

Lloc i data:

A .............................., ...... de ....................... de 201...    

Signatura de la persona autoritzada: Segell de l'empresa:

Nom: Càrrec:
Consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal de l'Associació Catalana dÉmpreses per al Programari Lliure. L'Associació us informa que té un fitxer 
automatitzat amb dades de caràcter personal on estan inclosos  els associats. La finalitat d’aquest fitxer és el tractament automatitzat de les dades dels associats tant per a la  
pròpia gestió de l'Associació com els serveis que aquest proporciona als seus membres d’acord amb la legislació vigent. Els destinataris de la informació dipositada en aquest 
fitxer automatitzat són la pròpia Associació incloent totes les seves àrees, aquells estaments oficials que per Llei s’exigeix la cessió i aquells altres ens a qui l'Associació cedeix 
les dades tant per necessitat de gestió com de millora d’oferta de serveis. Totes les cessions de dades que l'Associació faci estan emparades per les disposicions que té la Llei de 
Protecció de Dades en matèries de cessió. L’associat té el dret, en qualsevol moment, d’exercir els drets d’oposició, d’accés, de rectificació i de cancel•lació dins dels àmbits 
reconeguts per la Llei de Protecció de Dades (LO 15/1999 de 13 de desembre). El responsable del fitxer és la mateixa Associació. Per qualsevol qüestió referent a aquest tema 
cal adreçar escrit a la Secretaria de l'Associació, carrer Aragó, 186, 2º 4ª, 08011 Barcelona. Assabentat i conforme amb el que s’ha dit anteriorment, consenteixo expressament i  
autoritzo a l'Associació Catalana d´Empreses de Programari Lliure que tracti les dades personals que voluntàriament cedeixo en aquest document, d’acord amb les disposicions  
de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre i de la directiva 46/95 de la Unió Europea limitant aquesta autorització al compliment dels fins relacionats amb les funcions 
legítimes del cessionari dins l’àmbit institucional, les seves àrees, ens col·laboradors i institucions alienes com també la cessió als estaments oficials públics i privats oportuns i  
necessaris per a l’eficaç desenvolupament i compliments dels fins de l'Associació.

CatPL www.catpl.org


