SOL·LICITUD ADHESIÓ AL PROGRAMA DESCOMPTES
PER VOLUM DE FACTURACIÓ

Dades fiscals del destinatari de la sol·licitud d'adhesió:
Seleccioni tipus de document* ( NIF/CIF o Estranger )
NIF:

CIF:

Número d'identificació fiscal*

Estranger :

Nom*
Cognom1*

Cognom2*

Raó Social ( Nomes per empresa )*

Adreça*

Codi Postal*

Població*

Província*

País *

Adreça correu electrònic*

Idioma que vol rebre l'informació*

Telèfon*

IBAN*

Catala

Castella

Indicació del número complert de la targeta o ViaT adherit al programa
Núm. Targeta o ViaT*

Núm. Targeta o ViaT*

Dades del sol·licitant i signatura
Nom i cognoms*

NIF*

El sol·licitant manifesta que està autoritzat en nom propi o, en el seu cas, per compte de l'entitat a la que representa per adherir-se al programa.
Així mateix, assumeix qualsevol responsabilitat que es posi de manifest enfront a tercers respecte de la veracitat de les dades aquí consignades.
Amb aquesta signatura, el sol-licitant reconeix haber llegit i accepta la normativa del programa Descomptes per volum de facturació

* ____________________, ________ de ______________________ de 20___
Signat*:

Normes d'utilització d'aquesta sol·licitud:
Totes les dades marcades amb * son obligatòries.
1.- Emplenar de manera clara les dades del destinatari de la adhesió al programa, indicant el nom complet o raó social, NIF i
domicili fiscal, així com les vostres dades com a sol·licitant.
2.- Únicament s'admetran sol·licituds degudament signades i segellades per la persona física o jurídica destinatària de l'adhesió.
3.- Com presentar aquesta sol·licitud:
- Per correu electrònic: Adjuntar emplenat aquest document i escanejat amb la signatura a tunels@tunels.cat indicant la paraula
"DescompteVF" a l'assumpte
- Personalment en les oficines de Túnels de Barcelona i Cadí al edifici "La Clau" al costat del peatge en horari d'oficina.
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i els seu Reglament de desenvolupament aprovat per
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades a través de la seva petició.
Aquestes seran incorporades a un fitxer titularitat de Túnels de Barcelona i Cadí inscrit a la Agencia Espanyola de Protecció de Dades.
Les seves dades seran utilitzades en la gestió de l’aplicació del programa de descomptes al que s’ha adherit. Podran exercir els seus drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició dirigint-se a Túnels de Barcelona i Cadi Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat BV-1462 km.5,3
08017 Barcelona.

Núm. Targeta o ViaT*

*____________________, ________ de ______________________ de 20___

Signat*:

