CONSENTIMENT INFORMAT TRACTAMENT DADES PERSONALS
En signar aquest consentiment, amb base jurídica com a interessat, Vosté accepta la nostra política de protecció de dades
personals i consent de manera inequívoca, pera rebre tractament o béns i serveis de FARMACIA LLIC. ANA TASIAS FRANCI
i en ser CLIENT-PACIENT d'aquesta, conforme al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL
CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d'aquestes dades i la llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantía deis drets digitals, autoritza al fet que les seves dades personals identificatives i de salut, que ens facilita
directament, siguin incorporats i tractats en els fitxers o tractaments amb les finalitats:
Amb el consentiment de l'interessat (art. 6.1.a. RGPD):
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Comunicacions relacionades ambles comandes o encarrecs del client
lnformació del saldo de punts promocionals del client
Comunicacions amb motiu de raniversari del client
lnformació de saldo del client
Comunicacions Manuals
Participar en las listas de difusión de Business whatsapp para recibir ofertas y promociones de mi interés.
Tarjeta de fidelización, envíos promocionales (SMS, vía mail) de productos de parafarmacia y servicios.
Recibir comunicaciones de encargos vía whatsapp.
Guardar CIP

Sent el termini de conservació de les seves dades personals el de la durada del tractament i els terminis establerts en la
normativa sanitaria i altra d'aplicació a aquests.
En qualsevol moment i de manera gratuila, pot exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació o supressió, portabilitat,
oblit, limitació del tractament, etc., en FARMACIA LLIC. ANA TASIAS FRANCI, per email: info@farmaciabadal.com o per
correu ordinari:
Dades de contacte pera l'exercici deis seus drets:

ANNA TASIAS FRANCI
Adrec;a:
RAMBLA BADAL 25 - BARCELONA (BARCELONA)
934213334 - 933320066
Telefon:
Així com, en qualsevol moment pot revocar aquest consentiment, i/o presentar una reclamació, (si considerés que el
tractament de les dades personals, no s'ajusta.
CI. Jorge Juan, 6 28001 Madrid. 901 100 099 - 912 663 517.

Nom:
N.I.F.:
A BARCELONA, a __________ de ________

Signatura:

