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FORMULARIO D’ADHESIÓ AL SERVEI TRUCA’M ESPECIAL “joemquedoacasa”

ENTITAT

REPRESENTANT LEGAL
Càrrec
Nom i Cognoms
DNI

Assabentats del servei gratuït TRUCA’M ESPECIAL “joemquedoacasa” que ofereixen les
empreses BUISI TOOLS SL i ADTENDE SL als ens públics, per atendre telefònicament la ciutadania
d’aquest municipi sota les següents condicions :
1. El servei és gratuït.
2. Es prestarà, des del dia 16 al 31 de març de 2020. Passada aquesta data, o la de la
possible pròrroga que s’acordés unilateralment per part de l’empresa proveïdora, el
servei quedarà cancel·lat, sense més tràmit.
3. L’horari del servei es limita de dilluns a divendres no festius de 9 a 14 hores.
En nom de l’entitat que represento legalment, sol·licito l’activació d’aquest servei, per a la qual
cosa designo com a persona d’ellaç i coordinació a
PERSONA DE CONTACTE
Nom i Cognoms
Telèfon mòbil
e-mail

(signar electrònicament aquest document i trametre’l junt amb el document de LOPD a
csaranz@adtende.es )
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D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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 (RGPD), les dades personals recollides en el present formulari serán objecte de
tractament per part de ADTENDE S.L. amb la finalitat de formalitzar el servei TRUCA’M ESPECIAL
“joemquedoacasa”.

La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de
mesures pre-contracuals o contractuals i/o el compliment d’obligacions legals. Es podran exercir els
drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a
l’adreça vduque@adtende.es En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació
davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les dades personals proporcionades es
conservaran pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de
l’interessat.

Preguem comuniqui de forma immediata a vduque@adtende.es qualsevol canvi o modificació que es
produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin
amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.

