Sol·licitud d’afiliació al Sistema bookDAP
Dades de l’empresa sol·licitant
Nom
Activitat
Dissseny

NIF

Edició

Impressió

Adreça

Codi Postal

Telèfon

Fax

E-mail

Web

Població

Dades de la persona de contacte
Persona que rebrà per E-mail el password per accedir a l’eina bookDAPer, un cop hagi estat tramitada la sol·licitud.

Nom

Cognoms

Càrrec
Telèfon

E-mail

Quota
Fins el 31 de desembre de 2013, l'eina bookDAPer estarà en fase de proves i
millora. Fins llavors, l'afiliació de qualsevol empresa i l'ús de l'eina és GRATUÏT.
A partir de l'1 de gener de 2014, les empreses afiliades al Sistema bookDAP hauran d'abonar
una quota anual per a seguir utiltzant l'eina. Forma pagament: Càrrec bancari domiciliat.
NOTA: no és obligatori que indiqui les seves dades bancàries fins l’1 de gener de 2014.
Banc
Entitat

Oficina

Dígit control

Compte

L’empresa liquidarà la quota anual en el moment en el què s’accepti la seva sol·licitud.
La quota anual de renovació s’haurà de fer efectiva durant el primer mes de l’any.

Declaració
L’empresa confirma la veracitat de les dades què comunica en la present sol·licitud.
L’empresa ha llegit i accepta els termes i condicions d’ús del Sistema bookDAP.
L’empresa sol·licita la seva afiliació al Sistema bookDAP, sol·licita i autoritza la seva inclusió
en la base de dades d’empreses de l’eina bookDAPer i autoritza a què les altres empreses
afiliades al Sistema bookDAP la puguin esmentar i incloure en les seves ecoetiquetes com a
editor, dissenyador i/o impressor de les seves publicacions i a què puguin indicar en les
esmentades ecoetiquetes les certificacions ambientals que declari tenir l’empresa i les bones
pràctiques ambientals verificades que declari aplicar l’empresa.
Nom i cognoms:
Càrrec:

Signatura i segell de l’empresa

Persona de contacte a efectes administratius:
Nom

Cognoms

Telèfon

E-mail

A

,a

de/d’

de 20

 Retorni la sol·licitud complimentada al Fax 93 7891906 o escanejada a bDAP@leitat.org
Administrador del Sistema bookDAP:
LEITAT / C/ de la Innovació, 2, 08225 Terrassa (Espanya) / Tel. +34 937882300 / bDAP@leitat.org
D’acord amb l’Article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de dades, l’informem que
tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’inclouran en els fitxers de
LEITAT amb la finalitat de gestionar el seu expedient. Pot exercir els drets d’accés,
adreçant un escrit i fotocòpia del DNI al responsable del fitxer: LEITAT / C/ de
(Espanya).

les seves dades personals seran
què disposa el Centre Tecnològic
rectificació, cancel·lació i oposició
la Innovació, 2, 08225 Terrassa

