
1. Dades del titular

Nom i cognoms o raó social:

Representant legal:

2. Dades de l'establiment

Nom comerical:       

Adreça electrònica:      Tel. fix/mòbil:

   Establiment principal   Sucursal  

Superfície total:  m2                                       Nombre d'habitacions (ompliu en cas d’hotels i allotjaments):

Nombre de persones que hi treballen:     

  de 1 a 5        de 6 a 10  de 11 a 25    de 26 a 50          de 51 a 100            +100

Distribuïdor oficial de: 

Web del comerç:

3. Data i signatura

Lloc i data:

Signatura de la persona que sol·licita

Avis legal

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, amb domicili al Carrer Prat de la Creu, 8, d’Andorra la Vella, recull les dades de 
caràcter personal establertes en aquest formulari d’inscripció per raó de l’obligació legal establerta a la Llei de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis d’Andorra i el Reglament regulador del cens general propi d’activitats comercials, industrials i de serveis de la 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, amb les finalitats de complement amb caràcter estadístic i informatiu el Registre 
de Comerç i Indústria del Govern que han de servir per al millor coneixement i avaluació de les estructures comercials del Principat. 
Les seves dades personals seran conservades durant el termini legalment establert en la normativa reguladora del Cens públic de 
la Cambra vigor en cada moment. No obstant l’anterior, els interessats, igualment, tenen la possibilitat d’exercir els drets d’oposició, 
accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals, i d’altres drets reconeguts a la nor-
mativa  mitjançant la seva sol·licitud escrita al nostre Delegat de Protecció de Dades Personals (dpd@ccis.ad). També l’informem 
que pot posar-se en contacte en qualsevol moment amb l’Agència Andorrana de Protecció de Dades Personals (APDA). Li recordem 
que les dades personals que aporti mitjançant aquest formulari d’inscripció han de ser adequades, pertinents i exactes, així com 
evitar que continguin dades personals de tercers o que no estiguin adscrites a l’activitat empresarial o comercial relativa a la finalitat 
del Cens. Pot obtenir més informació sobre les finalitats i com tractem les seves dades personals a la nostra Política de Privacitat.

Cens públic de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra

Nota: Les dades  facilitades en el present formulari d’inscripció es consideren dades vinculades a la seva activitat empresarial, 
professional o comercial, i s’integren al Cens públic de la Cambra


