Ajuntament de L’Hospitalet
Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Junta Arbitral de Consum

Oferta pública d’adhesió al Sistema Arbitral de Consum
DADES DE L’EMPRESA
NIF

Nom i cognoms o raó social

Nom comercial

Activitat

Adreça

Població

CP

Domicili per a noticficacions

Telèfon

Fax

Correu electrònic

Web

Associat gremi / Associat empresarial

REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms

NIF / NIE / Pas

En qualitat de (càrrec a l’empresa)

Manifesta:
Que desenvolupa la seva activitat a________________________________________(indiqueu-hi el municipi).
Que mitjançant la signatura d’aquest document, formula oferta pública unilateral d’adhesió al Sistema Arbitral
de Consum regulat en el Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer.
Que coneix la regulació del Sistema Arbitral de Consum continguda en el Reial Decret 231/2008 i accepta que
els conflictes que puguin sorgir amb persones consumidores siguin resolts per la Junta Arbitral de Consum
competent, de conformitat amb l’article 8 de l’esmentat Reial Decret.

DADES REGISTRE:

Que, tenint en compte l’àmbit territorial de la seva activitat, s’adhereix al Sistema Arbitral de Consum mitjançant
les juntes arbitrals de consum constituïdes o que puguin constituir-se en l’àmbit territorial de l’activitat.
Que aquest compromís d’adhesió al Sistema Arbitral de Comsum és per mitjà de l’arbitratge en equitat, per
temps indefinit i amb acceptació de la mediació prèvia.
Que autoritza la cessió de les dades de caràcter personal incloses en aquesta oferta pública d’adhesió a les
juntes arbitrals de consum i al Instituto Nacional de Consumo a l’efecte de divulgació de l’adhesió, i també la
cessió a altres interessats legítims que intervinguin en el procediment arbitral.
L’Hospitalet de Llobregat, a______ de/d’_____________________ de 20______

18 1326 - Adhesió Sistema Arbitral de Consum.cat

Signatura

Carrer de la Riera de la Creu, 32-34, baixos / 08901 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93 402 60 33 / Fax: 93 402 60 34 / junta.arbitral@l-h.cat

Altres establiments de l’empresa
En cas que disposeu d’altres establiments, caldrà que ens faciliteu les dades següents:
ESTABLIMENT
Non de l’establiment

Adreça

Població

CP

Domicili per a notificacions

Telèfon

Fax

Correu electrònic

Web

Responsable de l’establiment

ESTABLIMENT
Non de l’establiment

Adreça

Població

CP

Domicili per a notificacions

Telèfon

Fax

Web

Responsable de l’establiment

Correu electrònic

Observacions
Si no s’hi fa constar res en contra, l’oferta s’entendrà realitzada per mitjà de l’arbitratge en equitat, per temps
indefinit i amb acceptació de la mediació prèvia, d’acord amb l’article 25 del Reial Decret 231/2008, de 5 de febrer,
pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum. Un cop hagi passat un any des de l’adhesió al Sistema Arbitral
de Consum, la renúnica prèvia es podrà presentar en qualsevol moment i serà efectiva a partir dels tres mesos de
la seva presentació.
Documentació que cal adjuntar-hi
Còpia del document acreditatiu de la representació en el cas de societat o còpia del DNI / NIE / Pas en cas de
professionals i autònoms.

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901 L’Hospitalet de Llobregat. Telèfon:
93 402 94 00. Base jurídica del tractament: Reglament General de Protecció de Dades 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al
responsable del tractament. Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del
tractament. Finalitat del tractament: Gestionar i fer el seguiment de les consultes, queixes, reclamacions i denúncies presentades pels ciutadans, mediació i arbitratge amb les empreses
implicades i inspeccions, tot en matèria de consum. Conservació de les dades: Les seves dades personals per a la realització d’aquest tractament es conservaran fins que vostè s’oposi a aquest
tipus de tractament, la qual cosa pot fer en qualsevol moment, sol·licitant-nos que desitja deixar de rebre aquesta informació. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió,
portabilitat, limitació i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900
100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils). Procedència de les dades personals: Directament de les persones interessades o dels seus representants. Categories de dades objecte de tractament:
Noms i cognoms, DNI, adreça, telèfon, adreça de correu electrònic. Altra informació aportada per l’interessat.

