En virtut d’allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç
Electrònic, l’informem que les seves dades formen part d’un fitxer titularitat de l' ASSOCIACIÓ D'AGENTS IMMOBILIARIS DE CATALUNYA, notificat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La
informació registrada s’utilitzarà per informar-li per mitjans electrònics o postals de les novetats comercials i/o noves promocions de la companyia. Així mateix, l’informem que vostè pot exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 622, PRAL - 08007 BARCELONA.

1.- Establiment professional principal: (*)
carrer:

núm.

pis - porta:

població:

CP:

telèfon:

fax:

mòbil:

e-mail / web:
Correspondència
Establiment/s professional/s: (*)

2.carrer:

núm.

pis - porta:

població:

CP:

telèfon:

fax:

mòbil:

e-mail / web:
Correspondència

3.carrer:

núm.

pis - porta:

població:

CP:

telèfon:

fax:

mòbil:

e-mail / web:
Correspondència
Adreça particular
carrer:

núm.

pis - porta:

població:

CP:

telèfon/mòbil:

Correspondència

(*)
• Cal relacionar tots els establiments dedicats a l'activitat professional dins de l'àmbit territorial de Catalunya. El relacionat en primer lloc tindrà a tots els
efectes la consideració de principal. Annexar una llista en full a part, en cas de resultar insuficient l'espai destinat.
• Cal marcar quina adreça serà la de correspondència, en cas de no marcar cap s'enviarà tot a l'establiment principal.
• Aquesta informació és obligatòria i serà la que s'incorporarà al Registre d'Agents Immobiliàris de la Generalitat de Catalunya.

Comunicacions per correu electrònic:
Totes les comunicacions de l'AIC vol que li siguin trameses a la següent adreça d'e-mail:
L'interessat es compromet a mantenir en actiu l'adreça de correu electrònic designada en aquesta sol·licitud, així com
notificar a l'Associació qualsevol canvi que pugui produir-s'hi, exonerant a l'Associació de qualsevol responsabilitat derivada
de la seva manca de comunicació.
Queden expressament excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquest sistema de comunicacions de l'Associació, les corresponents
a les convocatòries de les Juntes Generals i de les eleccions de la Junta de Govern, així com les comunicacions
individualitzades. No obstant l'Associació es reserva el dret d'enviar per correu ordinari totes aquelles altres comunicacions
i/o documents que consideri rellevants pel seu interès de cara als associats.
Igualment, l'interessat declara conèixer i acceptar les condicions annexes que regulen la tramesa per correu electrònic de
les comunicacions de caràcter general que l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya tramet als seus associats.
Declaració responsable que les dades consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor/a que la inexactitud o falsedat de les
dades comportarà, per part de l'òrgan competent, prèvia audiència de la persona interessada, la cancel·lació de la inscripció en el Registre
d'Agents Immobiliaris de Catalunya, així com la instrucció del corresponent expedient sancionador, si escau.

Barcelona

Signatura del sol·licitant,

