Servei CONSULTES
1. Dades generals de l’empresa sol·licitant
Empresa:
NIF:
Adreça:
CP:

Municipi:

Persona de contacte:
Correu electrònic:
Telèfon:
Web:
Facturació (€) :
Volum exportació (€):

%:

Sector:
Distribució de l’exportació (si hi ha)

País

%

Consultor de la cambra:
Pagament empresa

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒

Consultes Internacional és un servei universal d’accés, mitjançant les cambres, a la resolució de dubtes i oferta d’informació de
primer nivell en matèria d’internacionalització. Es pot complementar amb informació sobre convocatòries i serveis d’ACCIO.
El cost total d’aquest servei es finança a través del Conveni amb el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya i el Consell General de Cambres de Catalunya.
Es pot cobrar una quantitat a l’empresa per les consultes que comportin una càrrega de feina addicional. Indicar si la consulta
comporta un cobrament.
Les dades sol·licitades són necessàries per poder gestionar la participació en el programa. Les dades personals
proporcionades s'enviaran a les nostres bases de dades i les del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya amb la
finalitat d’oferir serveis d’informació empresarial, i es poden incloure en llistes d’empreses sol·licitades per tercers que vulguin
contactar amb persones o empreses de la demarcació de la Cambra, o que tinguin o hagin tingut algun tipus de relació amb la
Cambra i el Consell ; i ser subministrades a persones, entitats o empreses, nacionals o estrangeres, el lloc de residència de les
quals pot estar ubicat en països que no disposin d’una normativa de protecció de dades personals equivalent a l’espanyola.
L’adreça de correu electrònic no serà subministrada a tercers. D’acord amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, l’interessat conserva en tot moment la possibilitat d'exercitar els drets d'oposició, d’accés, de
rectificació i de cancel·lació de dades. Així mateix, i d’acord amb la Llei 34/2002, pot revocar en qualsevol moment el
consentiment prestat a la recepció de comunicacions electròniques. En cas de dubte, i per exercir els drets esmentats, pot
adreçar-se a la Cambra mitjançant correu electrònic (lopd@cambrescat.org), o correu postal (Ref. LOPD - av. Diagonal, 452 ·
08006 Barcelona).
Nom Consultant:
Data i Signatura del consultat:

