ACORD PIMEC – INFORMA D&B, S.A.

Activa la vigilància de la cartera dels teus clients de forma totalment gratuïta
durant 12 mesos. Promoció exclusiva per als socis de PIMEC!
Actualment és molt important analitzar la cartera de clients. Per això PIMEC, en el
seu afany per millorar la continuïtat i competitivitat de la pime en l’actual entorn
econòmic, ofereix en exclusiva als seus socis la possibilitat de conèixer els canvis
que es vagin produint en la seva cartera de clients de manera totalment gratuïta
durant 12 mesos.
Sigues el primer a conèixer:
- Les modificacions en el fitxer de Morositat Bancària i Multisectorial (EBE)
- Incidències judicials i concursos
- Canvis de solvència
- Nou accionariat
- Actualització d’informació financera
- Obertura d’oficines
- Notícies de premsa
A més,
més , si sol·licites
sol·licite s aquesta oferta abans del
del 31 de desembre de 2018
201 8, tindràs
tindràs a
la teva disposició 4 informes comercials totalment gratuïts
Si desitges rebre’n més informació, o una oferta personalitzada per al teu cas, omple
la sol·licitud adjunta i envia-la al Departament d’Atenció al Soci, al núm. de fax: 93
496 45 02 o bé per correu electrònic a: acordsidescomptes@pimec.org (Ref.
INFORMA D&B)

INFORMA D&B
Serveis
Serv eis d’informació comercial i màrqueting
DADES DE L’EMPRESA
Empresa (Raó social) __________________________________________
________________________________ __________
CIF _______________________________________________________
________________________________ _______________________
Activitat ___________________________________________________
________________________________ ___________________
Adreça ____________________________________________________
________________________________ ____________________
Població ______________________________ Codi postal ___________
Telèfon _______________________________ Fax ________________
Correu electrònic ____________________________________________
________________________________ ____________
Persona de contacte __________________________________________
________________________________ __________
Càrrec ____________________________________________________
________________________________ ____________________
Sóc client d’INFORMA D&B

Sí

No

Estic interessat a rebre més informació sense cap tipus de compromís per al
meu negoci.

Signatura i segell

__________________________ , ______ de _____________________ de 201_
Remet aquesta sol·licitud per correu electrònic a: acordsidescomptes@pimec.org, o bé online a través de
la nostra pàgina web: http://www.pimec.org/ca/contacte-acords.
CLÀUSULA PRIVACITAT ACORDS DE COL·LABORACIÓ
D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, us informem de la política
de privacitat que aplicarem a aquestes dades. El responsable del tractament és la Confederació
Empresarial PIMEC, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, amb NIF: G61512257. Les dades seran
tractades amb la finalitat de respondre a la vostra sol·licitud d’informació sobre acords amb tercers. Es
conservaran el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les
possibles responsabilitats que es puguin derivar de l’esmentada finalitat. La signatura d’aquest document
implica que accepteu expressament que les dades proporcionades seran comunicades a les empreses
que proporcionen les ofertes especials de productes i serveis per als associats que heu assenyalat amb la
finalitat que us puguin fer arribar la informació sol·licitada. Una vegada comunicades, les dades passaran
a formar part de tractaments dels quals són responsables cadascuna de les empreses que han rebut les
dades, i que us proporcionaran la informació adient sobre la política de privacitat que aplicaran al
tractament de les vostres dades. En relació al tractament del qual és responsable PIMEC, podeu exercir
els vostres drets d'accés, rectificació, supressió de les dades, i de limitació i oposició al seu tractament.
Per a això, us podeu dirigir a PIMEC per correu postal al C/Viladomat, 174 08015 Barcelona, o mitjançant
correu electrònic a privacitat@pimec.org.

