SOL·LICITUD D’ALTA CLIENT
Tipus de titular:

Persona física

Persona jurídica

Epígraf fiscal (IAE):

Nom titular:			

Num. d’identificació:

Representant (només si és una societat):						

NIF:

DADES FISCALS:
Adreça fiscal:				
Núm.:		Esc:		Pis:
Població:			 Provícia:				CP:		País:
DADES COMERCIALS:
Nom comercial:
Adreça comercial:				
Núm.:		Esc:		Pis:
Població:			 Província:				CP:		País:
DADES PER A COMUNICACIONS:
Enviament a l’adreça fiscal

Enviament a l’adreça comercial

Persona de contacte:				
Mòbil:		

Telèfon:		

email:

DADES ESPECÍFIQUES:
Dia de tancament setmanal:

Dilluns

Mesos de tacament del negoci:

GEN

Dimarts
FEB

Dimecres

MAR

MAI

Dijous
JUN

Divendres

JUL

AGO

Dissabte
SET

OCT

Diumenge
NOV

DES

*camps a omplir pel centre.
HORECA				RETAIL
Especialització:				 Número de botigues:
1 forquilla

2 forquilles

3 forquilles

4 forquilles

5 forquilles		 m2 sala:

Cobertura de negoci:			 Número d’empleats:
Esmorzars
Cuina:

SÍ

Migdia
NO

Número de taules:

Berenar

Sopar

Copes

Preu mig carta / menú:
Número d’empleats:

Centre:				 Núm. client:		
CNAE:

SUBCNAE:		

Tipus client:

Delivery

Comercial:
Cash

Amb aquest NIF es troba vostè subjecte al règim del recàrrec d’equivalència per la normativa de l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.)?

SÍ

NO

En compliment del RGPD, H.D. COVALCO, S.L. com a Responsable de Tractament de Dades li informa que les dades de caràcter personal que vostè ens proporcioni seran incorporades
a un fitxer de la nostra responsabilitat denominat CLIENTS I/O CLUB COMERCO I/O TARGETA FIDELITZACIÓ I/O ALTA CLIENT, que es conservaran sota les més estrictes mesures
de seguretat i confidencialitat. La finalitat i la base legal per als diferents tractaments en funció de les diferents finalitats perseguides és de: Oferir-li els serveis per vostè contractats,
comercialització de productes, gestionar la relació de l’empresa amb els clients: COMPLIMENT D’UNA RELACIÓ CONTRACTUAL I INTERÈS LEGÍTIM. Fer-li arribar ofertes, promocions
i comunicacions comercials i informatives que puguin ser del seu interès: CONSENTIMENT EXPRÉS. Les dades es comunicaran a les administracions públiques per a l’exercici dels
nostres serveis i no se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre duri la prestació dels nostres serveis, el temps
indicat per les legislacions que afectin a la nostra activitat o fins que vostè ens indiqui el contrari. Vostè garanteix i respon de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals
facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats. Pot exercir els drets de limitació del tractament, portabilitat de les dades, accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
que H.D. COVALCO li garanteix, dirigint-se per escrit a rgpd@covalco.es. H.D. COVALCO ha assignat de forma voluntària com DPD (Delegat de Protecció de Dades) a BELLAVISTA
LEGAL, S.L., per la qual cosa per dirimir qualsevol dubte, queixa o suggeriment sobre el tractament i registre de les operacions de processament pot posar-se en contacte amb el
DPO assignat a la següent adreça: dpo@bellavistalegal.eu Para més informació sobre la nostra política de privadesa consultar el següent enllaç: http://www.covalco.es/rgpd
Accepto rebre ofertes, promocions i comunicacions comercials i informatives d’H.D. COVALCO.

No accepto.					

						

						

Data i firma del titular o representant:

El signant ha llegit, ha entès i dóna la seva conformitat a les
						
condicions establertes i a la informació que figura en aquest
						document.

www. comerco.es

SOL·LICITUD D’ALTA CLIENT
1.

Comerco és un centre cash&carry de venda de productes al major per a hostaleria, botigues d’alimentació
i col·lectivitats.

2. Amb l’obtenció de la targeta client es faculta al seu titular per poder comprar productes oferts en venda al centre
Comerco, en l’horari d’obertura al públic, així com participar en les promocions que en cada moment Comerco
pot realitzar, d’acord amb les condicions que s’estableixen.
3. Per disposar de la targeta client es requereix la presentació dels documents sol·licitats per Comerco amb 		
l’objectiu d’acreditar l’activitat professional del sol·licitant. Totes les dades i documentació facilitada hauran de ser
completes, veraces, certes i legítimes.
Aquesta targeta és personal i intransferible sense possibilitat de cessió o transmissió. En cas de pèrdua, robatori o
extraviament s’haurà d’informar de manera immediata al centre habitual, per procedir a la seva anul·lació i emissió
de la nova targeta client.
4. El titular de la targeta client és responsable de l’ús d’aquesta. Comerco es reserva el dret de cancel·lar o 		
eliminar una targeta client si considera que està fent un ús no correcte, per imperatiu legal o si transcorre més
d’un any sense realitzar compres al centre, sense que això generi cap dret d’indemnització ni compensació.
5. Les factures s’emetran a nom del titular de la targeta client carregant-se en ella l’import de l’IVA o de l’IGIC
(segons 		
correspongui). Els preus dels productes estan indicats sense IVA/IGIC, aquest impost es
carregarà en efectuar el 		
pagament dels productes.
6. Les reclamacions s’hauran d’efectuar al centre, aportant la factura original.
7. Els clients accepten i hauran de respectar les polítiques establertes per Comerco en el que refereix a l’ús 		
d’instal·lacions, seguretat i promocions. Així mateix s’haurà de respectar i fer un ús adequat dels equips, accessoris
i complements de Comerco. Queda prohibit accedir als productes emmagatzemats fora del lineal d’exposició, els
empleats del centre facilitaran els productes sol·licitats fora d’aquest abast.
8. És requisit imprescindible accedir al centre mitjançant la seva targeta client. L’accés a menors d’edat únicament
podrà realitzar-se acompanyats dels seus pares o tutors legals titulars de la targeta client i sota la seva 		
		
responsabilitat. Queden reservats els drets d’admissió, per a qualsevol conducte incívica i contrària a qualsevol
normativa aplicable, així com a la moral i l’ordre públic.
9. Comerco es reserva el dret de variar les presents condicions, en qualsevol moment, fent l’oportuna comunicació
d’aquestes actualitzacions a través de l’adreça electrònica cliente@comerco.es.
10. El client accepta de manera expressa, des de la llibertat i autonomia de la voluntat, que la present sol·licitud de la
targeta client i el seu ús es realitzen sota la seva responsabilitat assumint aquestes condicions.

				
						

						

Data i firma del titular o representant:

El signant ha llegit, ha entès i dóna la seva conformitat a les
						
condicions establertes i a la informació que figura en aquest
						document.

www. comerco.es

