Acord de col·laboració 2020

La FEEC ofereix la possibilitat de destacar i donar difusió dels serveis i els
productes de les empreses interessades a arribar directament a un col·lectiu de
més de 40.400 persones federades de les entitats excursionistes i els clubs
esportius de Catalunya, practicants d'activitats i esports de muntanya.
Mitjançant aquest acord de col·laboració, la FEEC ofereix:


Difusió a través del butlletí electrònic d’avantatges de la FEEC.



Difusió general dels avantatges en els diferents canals de comunicació de la Federació.



Descomptes de fins al 30% en publicitat als diferents canals de comunicació.



La possibilitat de realitzar campanyes de màrqueting puntuals i segmentades.

Donar d'alta una empresa o servei al programa d'avantatges de la FEEC no té cap cost.
Per accedir al programa només cal oferir un mínim del 15% de descompte en articles o serveis.
Procés per donar-se d'alta:
1. Utilitzeu el formulari de l'acord de col·laboració que trobareu a la pàgina següent d’aquest document.
2. Complimenteu el formulari amb totes les dades sol·licitades.
3. Adjunteu la documentació que es demana (copia del DNI, logos mida 150 x 150 i imatges).
4. Envieu la documentació per correu electrònic (feec@feec.cat) o correu postal (Rambla 41, pral.
08002 Barcelona).
Si preferiu fer la sol·licitud per telèfon podeu trucar al 934 120 777, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
i de 17 a 20 hores.
Un cop rebuda i tramitada la sol·licitud, us enviarem la confirmació d'alta com a empresa col·laboradora
de la FEEC.

La vostra empresa apareixerà
al catàleg “Avantatges Federats 2020”.
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Dades fiscals i per a notificacions internes
Sr. / Sra.

NIF

Empresa

CIF

Domicili social
Municipi

Codi postal

Adreça electrònica

Telèfon

Mòbil

Web

Dades de l’establiment que es difondran als federats
Nom comercial
Adreça postal
Municipi

Codi postal

Adreça electrònica

Telèfon

Mòbil

Web

Breu descripció del descompte o la promoció per als federats

Imatge de l’empresa, els serveis o els productes (15% dte.)
[x] Juntament a aquest formulari, s’envia la marca, els logos i una imatge de la empresa, els serveis o els
productes ofertats en aquest acord de col·laboració.
Acreditació de dades personals
[x] Juntament a aquest formulari, s’adjunta una còpia del DNI del signant.

Data _______________________________ Signatura _______________________________________
Aprovació per part de la FEEC
___________________________________________________________________________________
www.feec.cat
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Privacitat i protecció de dades
1. Dades recollides a través de formularis (tractament):
En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d’aquest formulari de la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa
aplicable.
La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya tractarà les dades personals d’aquest formulari per
al compliment de la finalitat d’atendre correctament les persones usuàries i amb relació a l’exercici de les
funcions de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, als efectes del que disposa el principi de
qualitat (article 4 de la LOPD).
De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades GDPR, l'informem que
les dades personals seran tractades sota la responsabilitat de la FEDERACIÓ D'ENTITATS
EXCURSIONISTES DE CATALUNYA per a l'enviament de comunicacions sobre els nostres productes i
serveis i es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a això i no seran cedides a tercers, excepte
per obligació legal.
Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al
més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les
mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter
personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.
2. Consentiment:
La introducció i registre de les dades de caràcter personal per part de l’usuari comporta l’acceptació i
autorització expressa a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya per a la seva recollida, per a
la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personals, l’acceptació voluntària
de la cessió de les dades registrades únicament quant aquesta sigui necessària per a la prestació del
servei sol·licitat i, finalment, l’autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les
disposicions legals aplicables.
Atès que l’autorització de l’usuari al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l’usuari podrà
revocar l’autorització aquí concedida, tant pel tractament com per a la cessió de les dades, segons els
termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.
3. Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:
Pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició enviant un missatge a
protecciodadesRGPD@feec.cat i si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà
presentar una reclamació davant l'autoritat de control en www.agpd.es
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