Document d’Afiliació a l’Associació.
✘ ALTA

Canvi de Nom

Canvi d’Adreça fiscal

Canvi d’Adreça de l’activitat

L’EMPRESA:
NIF:

Raó Social:

Adreça correu-e:

Tel:

@

NOM COMERCIAL:

Mòbil:

Identificació via i número

CP

POBLACIÓ

Adreça fiscal:
Adreça centre:
Adreça postal:
ACTIVITAT:

NÚM. REIC/RASIC:

NÚM. REGISTRE PRODUCTOR:

NIMA:

GIDADES DE L’ENTITAT BANCÀRIA i AUTORITZACIÓ PER AL CÀRREC DELS REBUTS DE QUOTA:
BANC:

BIC:

IBAN:

Amb la signatura del present document s’AUTORITZA a CORVE ASSOCIACIÓ perquè des de la data
de la present, i amb caràcter indefinit, li giri en el número de compte bancària especificada en
l’encapçalament de la present autorització, tots els rebuts corresponents a les factures que s’originen
com a conseqüència de la vinculació establerta que corresponguin a quotes, derrames i/o serveis
específics d’associat, segons l’exigit per la Llei 16/2009 de Serveis de Pagament.

DECLARACIÓ I CONDICIONS IMPLÍCITES AMB LA SIGNATURA DEL DOCUMENT:
 L’Empresa sotasignat DECLARA que són certes les dades aportades que accepta lliurement

formar part de l’Associació, i que complirà i respectarà com la resta d’afiliats, els Estatuts que
la regeixen, optant als mateixos drets i obligacions que gaudeixen tots els seus membres .

 La/es persona/es que signen el present document reconeixen que les dades facilitades: raó

social, adreça i telèfons són dades que corresponen a l’empresa, per la qual cosa queden excloses
de l’aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i
Garantia dels Drets Digitals i el Reglament General de Protecció de dades 2016/679(RGPD)

 La placa d’associat és propietat de l’associació i en cas de causar baixa s’ha de retornar a CORVE.
 La persona sotasignant és el representant legal de l’empresa.
 L’empresa SOL·LICITA a l’associació professional C O R V E (Associació de comerç i reparació de

vehicles, embarcacions i afins de les comarques gironines) l’afiliació del centre de treball que es
detalla en aquest document

 Que es signa el present document amb ple coneixement i acceptació de tot el seu contingut.

............................................................... (Girona), a ......de ................... de 20 20
Signatura del/s representant/s legals
Signatura de la/es representanta/es legal/s

segell de l’empresa

Espai reservat a l’associació

Observacions:
ID SOCI:

ID AFILIACIÓ:

CARPETA:

ALTRES IDENTIFICADORS:

Pàg: 2/8

AL SENYOR PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ C.O.R.V.E - GIRONA
Representants/es legals:
NOM

DNI

Càrrec (apoderat, administrador....)

1.
2.
3.
Persones de contacte autoritzades:

1.

Càrrec:

2.

Càrrec:

DOCUMENTACIÓ QUE HI APORTA:
Fotocòpia autorització “SERVEIS D’INDUSTRIA”
Fotocòpia alta Impost Activitats Econòmiques (IAE) o de l’Alta fiscal
Fotocòpia últim TC2 (personal assalariat) Núm. Inscripció Patronal a la Seg.Soc: .................................
Fotocòpia alta d’autònoms o de l’últim rebut (en cas de no tenir personal)
Fotocòpia del permís d’obertura de l’ajuntament / Llicència Ambiental
Fotocòpia del N.I.F. de l’empresa
Altres Documents:
.............................................................................................................................
DETALL D’ACTIVITATS EXERCIDES:
REPARACIÓ
Automòbils turismes
Vehicles Industrials i comercials
Motocicletes i bicicletes
Pneumàtics
Tractors i maquinària agrícola
Rectificat de motors

Ballestes i suspensions
Diessel i injecció
Accessoris
Altres:......... .........................................................
.............................................................................

VENDA
Recanvis d’automoció
Vehicles automòbils en general
Automòbils turismes
Vehicles industrials i comercials
Motocicletes i bicicletes

Tractors i maquinària agrícola
Maquinària Industrial
Pneumàtics
Altres:
.......................................................

NÀUTICA
Venda d’embarcacions i articles nàutics
Reparació embarcacions
Motos nàutiques

Construcció
Hivernatge
Altres: ........... .......................................................

ACTIVITATS LEGALITZADES (SEGONS INSCRIPCIÓ D’INDÚSTRIA):
Branques:
Mecànica
Especialitats:
Pneumàtics
Electricitat
Radiadors
Carrosseria
Equips d’injecció
Pintura
Muntatge d’accessoris
Motocicletes
Nàutica
ALTRES DADES INFORMATIVES:
Representa oficialment alguna marca?
En qualitat de:
Distribuïdor oficial

✘ Taller Oficial

Signatura del/s representant/s legals
Signatura de la/es representanta/es legal/s

SI

NO

Quina/es? ......... ........................................................

✘ Punt d’entrega

✘ Altres: Cliqui per escriure.
segell de l’empresa

AL SENYOR PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ C.O.R.V.E - GIRONA
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Representant 1

Benvolgut/s senyor/s,
Les dades que ens ha facilitat són imprescindibles per poder donar-li el servei, informació i
assessorament objecte i finalitat de la seva afiliació a l’associació.
D'acord amb el principi de transparència i informació als interessats li demanem que ens doni
el seu consentiment exprés i positiu pel tractament de les seves dades, responent I marcant a
continuació les opcions que corresponguin:

✘

Autoritzo el tractament de les meves dades per a l’enviament de comunicacions comercials
vinculades a l’activitat, actuacions, col·laboracions i/o promocions que pugui oferir CORVE
ASSOCIACIÓ i les empreses col·laboradores que considerin que puguin ser del meu
interès.

✘ Autoritzo el tractament de les meves dades per l’enviament de newsletters/notícies de
CORVE ASSOCIACIÓ i les empreses col·laboradores.

✘

Autoritzo el tractament de les meves dades per la realització d’estudis i estadístiques sigui
directament o mitjançant col·laboradors contractats.

✘

Autoritzo el tractament de les meves dades i la seva transferència per a la coordinació de
l'activitat associativa amb les Federacions i Confederacions a les CORVE està integrada.

Val a dir que per a un bon servei, li recomanem que marqui totes les opcions.
En compliment del establert en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
dades personals i Garantia dels Drets Digitals i en el Reglament General de Protecció de dades
2016/679(RGPD), li informem que les dades que figuren en el document d’afiliació, són de
titularitat del RESPONSABLE, la identitat del qual procedeix a detallar a continuació: CORVE
ASSOCIACIÓ, CIF: G17044116, domicili postal; ctra. Barcelona, 35, entr. A, 17002 GIRONA,
adreça electrònica; info@corve.org
Li comuniquem que tractarem la informació que ens faciliti amb la finalitat de poder enviar-li
comunicacions postals, electròniques i telefòniques d’acord amb les opcions autoritzades en el
present document. Les dades proporcionades al document d’afiliació, es conservaran mentre
es mantingui la relació comercial i/o estatuària, o durant els anys necessaris per complir amb
les obligacions legals. Les dades es cediran d’acord amb l’autorització expressada en aquest
document, així com també per imperatiu/obligació legal. Pot exercitar en qualsevol moment els
drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament
de les seves dades, així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint
la seva petició a l’adreça postal o correu electrònic indicant en el paràgraf anterior.
Girona,
El responsable del tractament:

Signat:

:

DNI:
AL SENYOR PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ C.O.R.V.E - GIRONA
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Representant 2

Benvolgut/s senyor/s,
Les dades que ens ha facilitat són imprescindibles per poder donar-li el servei, informació i
assessorament objecte i finalitat de la seva afiliació a l’associació.
D'acord amb el principi de transparència i informació als interessats li demanem que ens doni
el seu consentiment exprés i positiu pel tractament de les seves dades, responent I marcant a
continuació les opcions que corresponguin:

✘ Autoritzo el tractament de les meves dades per a l’enviament de comunicacions comercials
vinculades a l’activitat, actuacions, col·laboracions i/o promocions que pugui oferir CORVE
ASSOCIACIÓ i les empreses col·laboradores que considerin que puguin ser del meu
interès.

✘ Autoritzo el tractament de les meves dades per l’enviament de newsletters/notícies de
CORVE ASSOCIACIÓ i les empreses col·laboradores.

✘ Autoritzo el tractament de les meves dades per la realització d’estudis i estadístiques sigui
directament o mitjançant col·laboradors contractats.

✘ Autoritzo el tractament de les meves dades i la seva transferència per a la coordinació de
l'activitat associativa amb les Federacions i Confederacions a les CORVE està integrada.
Val a dir que per a un bon servei, li recomanem que marqui totes les opcions.
En compliment del establert en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
dades personals i Garantia dels Drets Digitals i en el Reglament General de Protecció de dades
2016/679(RGPD), li informem que les dades que figuren en el document d’afiliació, són de
titularitat del RESPONSABLE, la identitat del qual procedeix a detallar a continuació: CORVE
ASSOCIACIÓ, CIF: G17044116, domicili postal; ctra. Barcelona, 35, entr. A, 17002 GIRONA,
adreça electrònica; info@corve.org
Li comuniquem que tractarem la informació que ens faciliti amb la finalitat de poder enviar-li
comunicacions postals, electròniques i telefòniques d’acord amb les opcions autoritzades en el
present document. Les dades proporcionades al document d’afiliació, es conservaran mentre
es mantingui la relació comercial i/o estatuària, o durant els anys necessaris per complir amb
les obligacions legals. Les dades es cediran d’acord amb l’autorització expressada en aquest
document, així com també per imperatiu/obligació legal. Pot exercitar en qualsevol moment els
drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament
de les seves dades, així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint
la seva petició a l’adreça postal o correu electrònic indicant en el paràgraf anterior.
Girona,
El responsable del tractament:

Signat:

:

DNI:
AL SENYOR PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ C.O.R.V.E - GIRONA
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Representant 3

Benvolgut/s senyor/s,
Les dades que ens ha facilitat són imprescindibles per poder donar-li el servei, informació i
assessorament objecte i finalitat de la seva afiliació a l’associació.
D'acord amb el principi de transparència i informació als interessats li demanem que ens doni
el seu consentiment exprés i positiu pel tractament de les seves dades, responent I marcant a
continuació les opcions que corresponguin:

✘ Autoritzo el tractament de les meves dades per a l’enviament de comunicacions comercials
vinculades a l’activitat, actuacions, col·laboracions i/o promocions que pugui oferir CORVE
ASSOCIACIÓ i les empreses col·laboradores que considerin que puguin ser del meu
interès.
✘ Autoritzo el tractament de les meves dades per l’enviament de newsletters/notícies de
CORVE ASSOCIACIÓ i les empreses col·laboradores.

✘ Autoritzo el tractament de les meves dades per la realització d’estudis i estadístiques sigui
directament o mitjançant col·laboradors contractats.
✘ Autoritzo el tractament de les meves dades i la seva transferència per a la coordinació de
l'activitat associativa amb les Federacions i Confederacions a les CORVE està integrada.
Val a dir que per a un bon servei, li recomanem que marqui totes les opcions.
En compliment del establert en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
dades personals i Garantia dels Drets Digitals i en el Reglament General de Protecció de dades
2016/679(RGPD), li informem que les dades que figuren en el document d’afiliació, són de
titularitat del RESPONSABLE, la identitat del qual procedeix a detallar a continuació: CORVE
ASSOCIACIÓ, CIF: G17044116, domicili postal; ctra. Barcelona, 35, entr. A, 17002 GIRONA,
adreça electrònica; info@corve.org
Li comuniquem que tractarem la informació que ens faciliti amb la finalitat de poder enviar-li
comunicacions postals, electròniques i telefòniques d’acord amb les opcions autoritzades en el
present document. Les dades proporcionades al document d’afiliació, es conservaran mentre
es mantingui la relació comercial i/o estatuària, o durant els anys necessaris per complir amb
les obligacions legals. Les dades es cediran d’acord amb l’autorització expressada en aquest
document, així com també per imperatiu/obligació legal. Pot exercitar en qualsevol moment els
drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament
de les seves dades, així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint
la seva petició a l’adreça postal o correu electrònic indicant en el paràgraf anterior.
Girona,
El responsable del tractament:

Signat:

:

DNI:
AL SENYOR PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ C.O.R.V.E - GIRONA

Pàg: 6/8

Contacte 1

Benvolgut/s senyor/s,
Les dades que ens ha facilitat són imprescindibles per poder donar-li el servei, informació i
assessorament objecte i finalitat de la seva afiliació a l’associació.
D'acord amb el principi de transparència i informació als interessats li demanem que ens doni
el seu consentiment exprés i positiu pel tractament de les seves dades, responent I marcant a
continuació les opcions que corresponguin:

✘ Autoritzo el tractament de les meves dades per a l’enviament de comunicacions comercials
vinculades a l’activitat, actuacions, col·laboracions i/o promocions que pugui oferir CORVE
ASSOCIACIÓ i les empreses col·laboradores que considerin que puguin ser del meu
interès.

✘ Autoritzo el tractament de les meves dades per l’enviament de newsletters/notícies de
CORVE ASSOCIACIÓ i les empreses col·laboradores.

✘

Autoritzo el tractament de les meves dades per la realització d’estudis i estadístiques sigui
directament o mitjançant col·laboradors contractats.

✘

Autoritzo el tractament de les meves dades i la seva transferència per a la coordinació de
l'activitat associativa amb les Federacions i Confederacions a les CORVE està integrada.

Val a dir que per a un bon servei, li recomanem que marqui totes les opcions.
En compliment del establert en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
dades personals i Garantia dels Drets Digitals i en el Reglament General de Protecció de dades
2016/679(RGPD), li informem que les dades que figuren en el document d’afiliació, són de
titularitat del RESPONSABLE, la identitat del qual procedeix a detallar a continuació: CORVE
ASSOCIACIÓ, CIF: G17044116, domicili postal; ctra. Barcelona, 35, entr. A, 17002 GIRONA,
adreça electrònica; info@corve.org
Li comuniquem que tractarem la informació que ens faciliti amb la finalitat de poder enviar-li
comunicacions postals, electròniques i telefòniques d’acord amb les opcions autoritzades en el
present document. Les dades proporcionades al document d’afiliació, es conservaran mentre
es mantingui la relació comercial i/o estatuària, o durant els anys necessaris per complir amb
les obligacions legals. Les dades es cediran d’acord amb l’autorització expressada en aquest
document, així com també per imperatiu/obligació legal. Pot exercitar en qualsevol moment els
drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament
de les seves dades, així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint
la seva petició a l’adreça postal o correu electrònic indicant en el paràgraf anterior.
Girona,
El responsable del tractament:

Signat:

:

DNI:
AL SENYOR PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ C.O.R.V.E - GIRONA
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Contacte 2

Benvolgut/s senyor/s,
Les dades que ens ha facilitat són imprescindibles per poder donar-li el servei, informació i
assessorament objecte i finalitat de la seva afiliació a l’associació.
D'acord amb el principi de transparència i informació als interessats li demanem que ens doni
el seu consentiment exprés i positiu pel tractament de les seves dades, responent I marcant a
continuació les opcions que corresponguin:

✘ Autoritzo el tractament de les meves dades per a l’enviament de comunicacions comercials
vinculades a l’activitat, actuacions, col·laboracions i/o promocions que pugui oferir CORVE
ASSOCIACIÓ i les empreses col·laboradores que considerin que puguin ser del meu
interès.

✘ Autoritzo el tractament de les meves dades per l’enviament de newsletters/notícies de
CORVE ASSOCIACIÓ i les empreses col·laboradores.
✘ Autoritzo el tractament de les meves dades per la realització d’estudis i estadístiques sigui
directament o mitjançant col·laboradors contractats.
✘

Autoritzo el tractament de les meves dades i la seva transferència per a la coordinació de
l'activitat associativa amb les Federacions i Confederacions a les CORVE està integrada.

Val a dir que per a un bon servei, li recomanem que marqui totes les opcions.
En compliment del establert en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
dades personals i Garantia dels Drets Digitals i en el Reglament General de Protecció de dades
2016/679(RGPD), li informem que les dades que figuren en el document d’afiliació, són de
titularitat del RESPONSABLE, la identitat del qual procedeix a detallar a continuació: CORVE
ASSOCIACIÓ, CIF: G17044116, domicili postal; ctra. Barcelona, 35, entr. A, 17002 GIRONA,
adreça electrònica; info@corve.org
Li comuniquem que tractarem la informació que ens faciliti amb la finalitat de poder enviar-li
comunicacions postals, electròniques i telefòniques d’acord amb les opcions autoritzades en el
present document. Les dades proporcionades al document d’afiliació, es conservaran mentre
es mantingui la relació comercial i/o estatuària, o durant els anys necessaris per complir amb
les obligacions legals. Les dades es cediran d’acord amb l’autorització expressada en aquest
document, així com també per imperatiu/obligació legal. Pot exercitar en qualsevol moment els
drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament
de les seves dades, així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint
la seva petició a l’adreça postal o correu electrònic indicant en el paràgraf anterior.
Girona,
El responsable del tractament:

Signat:

:

DNI:
AL SENYOR PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ C.O.R.V.E - GIRONA

