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Ctra. D’Ivars Km. 1,5—25250—BELLPUIG 

Completar per ARENES BELLPUIG SL: 

DADES FISCALS: 

* Raó Social: * NIF: 

* Adreça Fiscal: 

* Població: * C.P.: * Província: 

Adreça postal: 

Població: C.P.: Província: 

* Telèfon (1): 

* Correu electrònic: Pàgina web: 

h p://www. 
Observacions: 

Núm. Client: 

* Persona de contacte ADMINISTRACIÓ: * Telèfon: * Correu electrònic per enviament de factures: 

Correu electrònic: 

AUTORITZACIÓ PER CÀRRECS I DEUTES DOMICILIATS: 
Nom i adreça de l’en tat: 

IBAN 

* FORMA DE PAGAMENT: Observacions: 

Nom Comercial: 

* Camps obligatoris 

Telèfon (2): Telèfon mòbil (1): Telèfon mòbil (2): 

* Persona de contacte COMPRES: * Telèfon: 

Confirma qui signa que té els poders suficients per la signatura de la present autorització. 

* Nom i cognoms: * Càrrec: 

Dia: 

He llegit i accepto les condicions de venda adjuntes: 

Signatura i segell: 

Per mitjà del següent escrit s'autoritza a l'empresa ARENES BELLPUIG SL amb NIF B25219452 a girar amb càrrec al compte bancari que s'indica tots els rebuts derivats de les factures 

generades com a conseqüència de les relacions comercials entre ambdues empreses, a par r de la data d'avui i per temps indefinit, tal i com exigeix la llei 16/2009 de Serveis de 

Pagament ‐no essent l'empresa autoritzant consumidor als efectes exposats, el termini previst en l'úl m paràgraf de l'art.29.2 de la citada Llei, no serà superior a vint dies‐. 

Mes: Any: 

* Correu electrònic: 

Requeriments especials / Observacions: 

“Segons allò que disposa la norma va vigent de protecció de dades de caràcter personal a les persones siques (RGPD (UE) 2016/679 i LOPDGDD 3/2018), li 
informem que la informació facilitada serà u litzada per prestar‐li el servei sol·licitat i la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran en 
fitxers automa tzats mentre duri la relació comercial, i només durant els anys necessaris per complir les obligacions legals,  i no seran cedides a tercers 
excepte obligació legal. Podeu exercir els següents drets d’accés, rec ficació, supressió, oposició, portabilitat , oblit i limitació, davant l’adreça e‐mail: 
dpd@arenesbellpuig.com. 

Així mateix, sol·licitem la seva autorització de forma explícita i inequívoca per poder enviar‐li comunicacions comercials i/o publicitat dels nostres productes i 
serveis i poder fidelitzar‐lo com a client: (MARCAR UNA OPCIÓ): 

PROTECCIÓ DE DADES: 

NO 

SI  

 

Tel. Administració 973 32 12 32—info@arenesbellpuig.com 
www.arenesbellpuig.com 

  Completar per ARENES BELLPUIG SL: 

Resultat ASSEGURADORA: Persona que l’ha atès: 

Data: Data: 

Observacions: 


