PIMEC Mediació d’Assegurances
Assegurança de Subsidi Exprés
DADES DE L’EMPRESA
Nom de l’empresa / Raó social ___________________________________________
CIF / NIF _____________________________________________________________
Adreça ______________________________________________________________
Població _______________________________________ Codi postal ____________
Telèfon ____________ Horari de contacte _______________ Fax

__________

Persona de contacte ___________________________________________________
Càrrec _______________________________________________________________
Correu electrònic ______________________________________________________
Desitjo que un assessor personal de PYME Mediación Correduría de Seguros, S.L es posi en
contacte amb mi per ampliar la informació sobre l’assegurança de subsidi exprés, sense cap
compromís per part meva.

Signatura i segell

___________________________ , ________ de _____________________ de 201_
Pots remetre aquesta sol∙licitud per correu electrònic a: acordsidescomptes@pimec.org
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter personal, les meves dades personals seran
incloses en un fitxer responsabilitat de PYME MEDIACIÓN CORREDURIA DE SEGUROS SL, amb la finalitat de gestionar la relació d'assegurament i
prestar assessorament en la tramitació de sinistres, si s'escau. Les meves dades seran, així mateix, tractades amb la finalitat de remetre'm
informació comercial sobre altres productes d’assegurança intermediats per la Corredoria a través dels següents mitjans: telefònics, correu
postal i per via electrònica. En cas que no desitgi que les seves dades siguin utilitzades amb finalitat comercial, marqui la casella
Així mateix, dono consentiment expressament perquè PYME MEDIACIÓN pugui tractar les meves dades de salut en aquells casos en què per a la
prestació del servei contractat sigui necessari.
En el cas que hagi proporcionat dades de tercers, amb caràcter previ a la seva inclusió, hauré d’haver‐los informat dels extrems continguts en
aquesta clàusula.
Podré exercir els drets d'accés, rectificació, cancel∙lació i oposició mitjançant comunicació escrita (adjuntant fotocòpia del DNI) adreçada a PYME
MEDIACIÓN CORREDURIA DE SEGUROS SL, Viladomat 174 08015 Barcelona o bé dirigint un correu electrònic a pimec@pimec.org Ref.:
“tractament de dades”.
PIMEC actua en la seva qualitat de col∙laborador extern de PYME MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. NIF B–63.832570. Domicili social:
Viladomat, 174, Barcelona. Inscripció DGS, clau J‐2.495. Pòlissa d’RC i capacitat financera d’acord amb la Llei 26/2006, de 17 de juliol.

