Consentiment tractament dades personals
de la tarjeta client
Dades del titular

1r cognom

Responsable de tractament
FARMÀCIA DOLORS VALLS RELATS

Legitimació
Consentiment de l’interessat i/o obligació legal

2n cognom
Sexe

Destinataris
Es cediran dades a tercer relacionades amb el responsable del tractament i
en els casos legalment previstos.

Data naixement
DNI

Drets
Accés, rectificació i supressió de les dades, així com altres drets, tal com
s’especifica en la informació addicional

Núm targeta sanitària INSS
diabetis

hipertensió

celíac

altres

Informació addicional
Es troba en el revers del document

Al·lèrgies conegudes
Adreça

He llegit tota la informació continguda en aquest document (inclosa la
del seu revers) d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre
protecció de dades i manifesto que se m’ha informat del tractament
de les meves dades personals en el moment de la seva recollida.

Tipus de via
Nom
Número

Esc.

Pis

Població
CP

Porta

Marqui amb una X les finalitats per a les quals presta el seu consentiment per
al tractament de les seves dades personals.
Accepto Finalitat per al tractament de les dades personals

Província

Lliurament Targeta Client sol·licitada
Gaudir de beneficis i avantatges que ofereix la Targeta Client
Prestació dels serveis inclosos en el Programa Targeta Client
Rebre informació referent a la Targeta Client

Tel. fix
Tel. mòbil
correu electrònic
Data:

Informació básica sobre protecció de dades

Finalitat
Gestió i prestació dels serveis sol·licitats

Nom

Malalties cròniques:

Dret d’informació

El titular de les dades pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment.

2 0

He llegit i accepto les condicions generals
del Programa “Targeta Client”

signatura del titular

Condicions generals del Programa
de Targeta Client
1

Amb la targeta client volem premiar la teva fidelitat amb
avantatges i premis per la compra de productes de parafarmàcia*
inclosos en el programa Targeta Client que realitzis a la farmàcia.

2 La targeta client està a disposició de tots els clients (persona
física, major d’edat) i es pot sol·licitar i utilitzar en el mateix centre
(Farmàcia Dolors Valls Relats). La targeta client és gratuïta i es dona
en el mateix centre en el mateix moment de la sol·licitud.
3 Una vegada el client hagi omplert íntegrament la sol·licitud
d’adhesió (sol·licitud que forma part de les bases següents), se’l
donarà d’alta com a titular de la Targeta Client i se li lliurarà la
mateixa. Per acumular compres és necessari utilitzar la Targeta
Client. La Targeta Client no és un mitjà de pagament i, per tant, no es
pot utilitzar per pagar béns i serveis. El titular és el dipositari i usuari
de la Targeta Client i el responsable de la seva utilització correcta. La
Farmàcia Dolors Valls Relats es reserva el dret de retirar o anul·lar la
Targeta Client en el moment que se’n faci un mal ús. Les sol·licituds
que no continguin la totalitat de les dades no seran vàlides.
4 El funcionament del Programa permet al seu titular, prèvia
presentació de la Targeta Client, anar acumulant l’import de les seves
compres.
5 El percentatge assignat a cada client correspondrà al 30% de les
teves compres que es tranformen en punts de descompte per la
farmàcia 10 punts = 1 euro. Els euros acumulats es podran utilitzar
a la farmàcia en forma de descompte en qualsevol nova compra
de productes de parafarmàcia inclosos en el Programa i que sigui
superior a 10 euros.
6 La data de conclusió del Programa i els drets, regles i avantatges
exposats en aquestes Condicions generals podran ser modificats o
suprimits en qualsevol moment. Tot canvi o modificació (inclosos
els que afectin la data de conclusió del Programa) es notificarà amb
una antelació mínima de 15 dies.
7 Obligacions del titular de la Targeta Client:
Omplir íntegrament la sol·licitud d’adhesió, per tal de poder
beneficiar-se del descompte i altres avantatges del Programa, així
com comunicar qualsevol canvi de domicili o altres modificacions
en les seves dades personals. Notificar, el més aviat possible,
el canvi eventual de domicili així com la pèrdua, robatori o
deteriorament de la Targeta Client. Tornar la Targeta Client quan la
farmàcia ho consideri convenient.
Comunicar per escrit la seva intenció de causar baixa en el
Programa.

Informació
addicional
8 Obligacions de la Farmàcia:
Substituir el més aviat possible la Targeta Client robada, deteriorada
o perduda. Garantir l’aplicació dels avantatges a què tenen dret els
titulars de la Targeta Client durant el període de vigència.
9 En compliment del que disposa el Reglament 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la normativa
vigent en protecció de dades, les seves dades personals que ens ha
facilitat, incloses les dades de salut, seran tractades pel Responsable
del Tractament FARMÀCIA MARIA DOLORS VALLS RELATS.
La informació referent a la recollida de les seves dades es detalla en
el document adjunt (Dret d’informació)

* Definició de Productes de Parafarmàcia
S’anomen Productes de Parafarmàcia, a tots aquells productes, que
no essent medicaments, es consumeixen, apliquen o utilitzen pel
ser humà i/o sobre el cos, i es posen a disposició dels usuaris, de
conformitat i d’acord amb el que estableix, en las reglamentacions
tècnico - sanitaries específiques les diferents categories de
productes que existiesen en el mercat, així com en la normativa
general vigent en la matèria.
Productes compresos en la calificació de Parafarmàcia són els
següents:
• Cosmètics i productes de higiene personal
• Aliments
• Productes Sanitaris i ajudes de diagnòstic “in vitro”
• Articles de puericultura
• Desinfectants i biocides per a lahigiene humana:
		 acaricides, repelents i atraients per a la higiene humana
• Altres productes posats a disposició dels consumidors

1

Responsable del tractament de les dades
El responsable del tractament de les seves dades personals és:
Identitat: FARMÀCIA DOLORS VALLS RELATS
Adreça: Ctra C-17, km 27. Centre Comercial Sant Jordi. 08480
L’Ametlla del Vallès.
Tel: 93 843 1907

2 Finalitat
FARMÀCIA DOLORS VALLS RELATS tracta les dades personals
que ens ha facilitat amb la finalitat d’oferir-li els serveis que ha
sol·licitat.
No es prendran decisions automatitzades en base al seu perfil.
Les dades personals que ens ha proporcionat es conservaran
mentre es mantingui la relació amb FARMÀCIA DOLORS VALLS
RELATS, mentre no es demani la supressió de les dades per
l’interessat i, en tot cas, pels períodes previstos per la legislació
sectorial respecte a la prescripció de responsabilitats.
3 Legitimació
La base jurídica en la qual es basa aquest tractament és el
consentiment del interessat i/o el compliment d’una obligació
legal aplicable el responsable del tractament.
4 Destinataris
Les dades es comunicaran o cediran a organitzacions o persones
directament relacionades amn el Responsable del tractament, i
també a Sifare i a Inspecció de Sanitat.
4 Drets
Les persones interessades tebeb dret a accedir a les seves
dades personals, així con a sol·licitar la rectificació de les dades
inexactes o, en el seu cas, a demanar la seva supressió, quan
entre d’altres motius les seves dades jo no siguin necessàries per
a les finalitats per les quals es van recollir.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar
la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest
cas, unicament es conservaran per l’exercici o la defensa de
reclamacions.
El interessats tambépodran exercir el dret a la portabilitat de
les seves dades personals. Per motius relacionats amb la seva
situació particular, els interessats es podran oposar al tractament
de les seves dades i Fcia Maria Dolors Valls Relats les deixarà de
tractar, execpte per motius legítims o per l’exercici o defensa de
possibles reclamacions.
Igualment pot exercir els seus drets davant l’Autoritatde Control.

