www.grosmercat.es

SOL·LICITUD DE TARGETA CLIENT
Tipus de titular:

□ Persona física

□ Persona jurídica

Epígraf fiscal (IAE):

Nom titular:

Núm. d’identificació:

Representant (només si és una societat):

NIF:

DADES FISCALS:
Núm.:

Adreça fiscal:
Població:

Província:

Esc:

Pis:

CP:

País:

Esc:

Pis:

CP:

País:

DADES COMERCIALS:
Nom comercial:
Adreça comercial:

Núm.:

Població:

Província:

□ Enviament a l’adreça fiscal

□ Enviament a l’adreça comercial

Persona de contacte:
Telèfon:

Mòbil:

email:

DADES ESPECÍFIQUES:

□ Dilluns □ Dimarts □ Dimecres □ Dijous □ Divendres □ Dissabte □ Diumenge
Mesos de tancament del negoci: □ GEN □ FEB □ MAR □ ABR □ MAI □ JUN □ JUL □ AGO □ SET □ OCT □ NOV □ DES
Dia de tancament setmanal :

* Camps a omplir pel centre.

HORECA

□

RETAIL

Especialització:
1 forquilla
2 forquilles

□

□

Cobertura de negoci:
Esmorzars
Migdia

□

□

Cuina: SÍ

□ NO □

□ 3 forquilles □ 4 forquilles □ 5 forquilles

□ Berenar □ Sopar □ Copes

m2 sala:
Número d’empleats:

Preu mig carta / menú :

Número de taules:

Número d’empleats:

Centre:

Núm. client:

CNAE:

□

Número de botigues:

SUBCNAE:

Tipus Client:

Comercial:

□ Delivery □ Cash

Amb aquest NIF es troba vostè subjecte al règim del recàrrec d'equivalència per la normativa de l'Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.)?

SÍ □

NO □

L’informem que les seves dades personals seran tractades per GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U (en endavant, “GM FOOD”), amb NIF: A-17371758, domicili social: Polígon
Empordà Internacional, C/ Germans Miquel, s/n de 17469-Vilamalla (Girona), telèfon: 972527000, correu electrònic: sac@gmfood.es i pel Comitè RGPD de GM FOOD, constituït amb la
finalitat d’exercir les funcions corresponents al DPO, per dur a terme l’alta del client, així com el manteniment i la gestió de la relació contractual. Tanmateix, podrem enviar-li comunicacions
comercials sobre els nostres productes i serveis, tret que manifesti el contrari marcant la següent casella
.

□

Li demanem el seu consentiment per:

la següent casella ens dóna el seu consentiment per elaborar un perfil comercial i remetre-li comunicacions comercials ajustades a aquest, utilitzant les seves dades derivades
□ Marcant
de la gestió dels productes i serveis contractats amb GM FOOD.
la següent casella ens autoritza a comunicar les seves dades a altres empreses participades y de GM FOOD que prestin els seus serveis en diferents àrees de negoci de
□ Marcant
distribució (pot consultar les empreses del Grup y el seu sector d’activitat en la pàgina web www.gmfood.es) amb la finalitat que siguin tractades per aquestes per remetre-li comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes i servies que poden resultar del seu interès.

Té dret a sol•licitar l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació, la seva supressió, la seva portabilitat i la seva limitació.

Data i firma del titular o representant:

El signant ha llegit, ha entès i dóna la seva conformitat a les condicions
establertes i a la informació que figura en aquest document.

Validesa de la sol·licitud subjecte a la signatura de les dues fulles.

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona Tom 587 , Full 1, Fulla GI - 11489 , CIF ES A17371758 .

DADES PER A COMUNICACIONS:

INFORMACIÓ AL CLIENT
1. Gros Mercat és un centre cash&carry de venda de productes al major per a hostaleria, per a comerciants
minoristes i altres professionals.
2. Amb l’obtenció de la Targeta Client es faculta al seu titular per poder comprar els productes oferts en
venda al centre Gros Mercat, en l’horari d’obertura al públic, així com participar en les promocions que en
cada moment Gros Mercat pot realitzar, d’acord amb les condicions que s’estableixen.

4. El titular de la Targeta Client és responsable de l’ús de la mateixa. Gros Mercat es reserva el dret de
cancel·lar o eliminar una Targeta Client si considera que està fent un ús no correcte, per imperatiu legal o
si transcorre més d’un any sense realitzar compres al centre, sense que això generi cap dret
d’indemnització ni compensació.
5. Les compres s’hauran de pagar al comptat i les factures s’emetran a nom del titular de la Targeta Client
carregant-se en ella l’import de l’IVA o de l’IGIC (segons correspongui). Els preus dels productes estan
indicats sense IVA/IGIC, aquest impost es carregarà en efectuar el pagament dels productes.
6. Les reclamacions s’hauran d’efectuar al centre, aportant la factura original.
7. Els clients accepten i hauran de respectar les polítiques establertes per Gros Mercat en el que refereix a
l’ús d’instal·lacions, seguretat i promocions. Així mateix s’haurà de respectar i fer un ús adequat dels
equips, accessoris i complements del Gros Mercat. Queda prohibit accedir als productes
emmagatzemats fora del lineal d’exposició, els empleats del centre facilitaran els productes sol·licitats
fora d’aquest abast.
8. És requisit imprescindible accedir al centre mitjançant la seva Targeta Client. L’accés de menors d’edat
únicament podrà realitzar-se acompanyats dels seus pares o tutors legals titulars de la Targeta Client i
sota la seva responsabilitat. Queden reservats els drets d’admissió, per a qualsevol conducte incívica i
contrària a qualsevol normativa aplicable, així com a la moral i a l’ordre públic.
9. Gros Mercat es reserva el dret de variar les presents condicions, en qualsevol moment, fent l’oportuna
comunicació d’aquestes actualitzacions a través de la web www.grosmercat.es.
10. El client accepta de manera expressa, des de la llibertat i autonomia de la voluntat, que la present
sol·licitud de la Targeta Client i el seu ús es realitzen sota la seva responsabilitat assumint aquestes
condicions.

Data i firma del titular o representant:

El signant ha llegit, ha entès i dóna la seva conformitat a les condicions
establertes i a la informació que figura en aquest document.

Validesa de la sol·licitud subjecte a la signatura de les dues fulles.

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona Tom 587 , Full 1, Fulla GI - 11489 , CIF ES A17371758 .

3. Per disposar de la Targeta Client es requereix de la presentació dels documents sol·licitats per Gros
Mercat amb l’objectiu d’acreditar l’activitat professional del sol·licitant. Totes les dades i documentació
facilitada
hauran
de
ser
completes,
veraces,
certes
i
legítimes.
Aquesta targeta és personal i intransferible sense possibilitat de cessió o transmissió. En cas de pèrdua,
robatori o extraviament s’haurà d’informar de manera immediata al centre habitual, per procedir a la seva
anul·lació i emissió de la nova Targeta Client.

INFORMACIÓ AL CLIENT
Queda informat que les seves dades personals seran tractades per GENERAL MARKETS FOOD IBÉRICA, S.A.U. (en endavant, GM FOOD), amb NIF:
A-17371758, domicili social: Polígon Empordà Internacional, C/ Germans Miquel, s/n de 17469-Vilamalla (Girona), telèfon: 972527000, correu electrònic:
sac@gmfood.es i pel Comitè RGPD de GM FOOD, constituït amb la finalitat d’exercir les funcions corresponents al DPO.
Les seves dades personals es tractaran per GM FOOD conforme a les següents finalitats:
Dur a terme l’alta del client, així com el manteniment i la gestió de la relació contractual. Les dades seran conservades amb aquesta finalitat durant tota
la vigència del contracte, i, encara després que finalitzi el contracte, durant tot el temps que exigeixi la legislació aplicable i fins que prescriguin les
eventuals responsabilitats derivades del contracte.
Elaborar un perfil comercial i remetre-li comunicacions que s’ajustin aquest perfil, utilitzant les seves dades derivades de la gestió dels productes i
serveis contractats amb GM FOOD, si ens donen el seu consentiment marcant la següent casella corresponent en el formulari de “Clients Cash”.
Tanmateix, GM FOOD no prendrà decisions automatitzades d’acord amb el mencionat perfil. Les dades tractades en aquest sentit respondran sempre
a la seva situació actual, referint-se a un període no superior a tres anys .
Per enviar comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes i serveis de GM FOOD, tret que l’interessat manifesti la seva
voluntat en contra marcant la següent casella corresponent en el formulari de “Clientes Cash”, o si escau, s’oposi o revoqui el seu consentiment.

GM FOOD tractarà les dades necessàries per dur a terme les finalitats per les quals varen ser recavades, entre elles, dades identificatives, dades de contracte,
dades d’informació comercial i dades econòmiques, financeres i d’assegurances.

En el cas que l’interessat faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el seu consentiment i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta
clàusula.
El tractament de les seves dades per part de GM FOOD per dur a terme l’alta de clients és l’execució del contracte, per la qual cosa el subministrament de les
dades amb aquesta finalitat és obligatori i impediria el seu compliment en cas contrari, mentre que el tractament de les dades de l’interessat per remetre-li
comunicacions comercials es basa en l’interès legítim i, el tractament de les seves dades per elaborar un “perfil comercial” es basa en el consentiment que se li
sol•licita i que pugui retirar en qualsevol moment. Tanmateix, en cas de retirar el seu consentiment, aquest fet no afectarà la il•licitud dels tractaments efectuats
amb anterioritat.

Les seves dades podran ser comunicades a:
Les Administracions Públiques en els casos previstos per la Llei.
Els Bancs i entitats financeres per gestionar cobraments.
Empreses asseguradores per al desenvolupament i execució del contracte d’assegurança, garantint el compliment de les seves obligacions legals o
contractuals.
Altres empreses participades de GM FOOD que prestin el seus serveis en diferents àrees de negoci de distribució: Cash&Carry, Supermercats,
Franquícies, Línia Majorista, Import/Export y Food Service (pot consultar les empreses del Grup i el seu sector d’activitat en la pàgina web www.gmfood.es) amb la finalitat que siguin tractades per aquestes per remetre-li comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes i
servies que poden resultar del seu interès, si ens autoritza marcant la següent casella corresponent en el formulari de “Clients Cash”.
Tanmateix, les dades podran ser transferides a BRIGHT FOOD (SPAIN) HOLDING CO. LTD., entitat sita a la Xina propietària de GM FOOD, garantint,
en relació amb les seves dades de caràcter personal, un marc de protecció adequat en virtut de la normativa vigent, mitjançant l'adopció d'un acord de
transferència de dades que incorpora les clàusules contractuals estàndard en vigor, establertes per la Comissió Europea.

Vostè té dret a:
Revocar els consentiments atorgats.
Obtenir confirmació sobre si GM FOOD està tractant dades personals que li concerneixin o no.
Accedir a les seves dades personals.
Rectificar les dades inexactes o incompletes.
Sol•licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals varen ser
recollides.
Obtenir de GM FOOD la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de
dades.
Sol•licitar la portabilitat de les seves dades.
Reclamar davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, a través de la següent direcció “Agencia Española de Protección de Datos”, C/ Jorge
Juan, 6, 28001-Madrid, quan l’interessat consideri que GM FOOD ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció
de dades.
Posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de GM FOOD a mitjançant el correu electrònic: rgpd@gmfood.es

Validesa de la sol·licitud subjecte a la signatura de les dues fulles.

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona Tom 587 , Full 1, Fulla GI - 11489 , CIF ES A17371758 .

Les dades personals sol•licitades són obligatòries, a excepció d’aquelles en les quals s’indiqui expressament el contrari, de manera que, la negativa a subministrar-les suposarà l’impossibilitat de prestar el servei.

