
 

ANNEX 8: CONSENTIMENT INFORMAT CLIENTS O POTENCIALS 
 

 

Nom i cognoms: 

DNI: 

Adreça: 

Telèfon: 

 

D’acord amb el que disposa el 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, l’informem 
dels següents aspectes:  

 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

 

RESPONSABLE: MARGARITA IBARZ RODRIGUEZ (EL CÈNTRIC)– 39891407T 

FINALITAT: Gestió de les dades dels clients per contactar-los i oferir-los serveis 

LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat 

DESTINATARIS: No es cediran dades a tercers excepte per obligació legal o per poder 
donar compliment a l’objecte del contracte 

DRETS: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, 
limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a info@elcentric.com     
INFORMACIÓ ADDICIONAL: Es pot consultar la informació addicional i detallada sobre 
protecció de dades al revers d’aquest full. 

 

He llegit la informació sobre protecció de dades i presto el meu consentiment 
exprés perquè l'empresa designada com a responsable pugui tractar les meves dades 
personals. (obligatori) 

 

He llegit la informació sobre protecció de dades i accepto rebre informació 
comercial sobre productes i serveis de MARGARITA IBARZ RODRIGUEZ (EL CÈNTRIC), 
estant informat dels drets que m’assisteixen. (opcional) 

 

 

Manresa, __de_______ de 20__ 

(Signatura interessat) 
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Informació addicional sobre Protecció de Dades: 

1. Responsable del tractament. 

Identitat: MARGARITA IBARZ RODRIGUEZ (EL CÈNTRIC) – 39891407T 
Adreça: Ctra. De Vic, 174 – 08243 Manresa  
Telèfon: 633145013  
Correu: info@elcentric.com      

2. Finalitat del tractament de les dades. 

Les dades personals que es puguin recollir en aquest formulari per part de MARGARITA 
IBARZ RODRIGUEZ (EL CÈNTRIC) seran utilitzades per poder contactar amb vosaltres 
com a conseqüència de la relació comercial existent i oferir-vos els nostres serveis, si 
així ho heu indicat.  

Les dades personals que ens hagueu proporcionat es conservaran per un període 
màxim de 10 anys, o bé fins que expressament es sol·liciti la seva supressió. 

3. Legitimació del tractament de dades. 

La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases 
jurídiques establertes al RGPD, concretament a l’article 6.1.a), doncs MARGARITA 
IBARZ RODRIGUEZ (EL CÈNTRIC) sol·licita expressament el consentiment dels 
interessats per a què les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en 
el punt anterior.  

4. Destinataris de les dades.  

No es preveu que les dades recollides mitjançant el present document puguin ser 
cedides a tercers. Sí que es cediran, però, quan es tracti d’una obligació legal o del 
compliment de l’objecte d’un contracte.  

5. Exercici dels drets propis. 

Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, 
oposició, supressió, limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a 
info@elcentric.com, acompanyat d’una còpia del DNI o document equivalent 
acreditatiu.   
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