CUESTIONARIO DE ADHESIÓN ESTABLECEMENTO COLABORADOR

ANPA BRIGANTIUM + ANPA O CARREGAL + AMPA AS MARIÑAS
·

·

Datos fiscais e para noticacións:
D./Dª.

N.I.F.:

cargo ou representación que ostenta:
C.I.F. (non cubrir en caso de autónomos)

nome da empresa:
Domicilio Social:

Poboación:

Provincia:

Código Postal

Teléfono:

Móbil:

Fax:

Correo electrónico:

Actividade:

Datos do establecemento:
Domicilio:

Nome comercial
Código Postal:
Teléfono:

Poboación:
Fax:

Provincia:
Web:

O ESTABLECEMENTO COLABORADOR expón que coñedendo todos os aspectos da colaboración coa ANPA BRIGANTIUM ASOCIACIÓN de NAIS e PAIS do C.E.I.P. Francisco Vales Villamarín de Betanzos, a ANPA O CARREGAL - ASOCIACIÓN de
NAIS e PAIS do I.E.S. Francisco Aguiar de Betanzo e a AMPA IES AS MARIÑAS BETANZOS - Asociación de Nais e Pais do
I.E.S. As Mariñas de Betanzos acepta adherirse ó mesmo como entidade colaboradora, ofrecendo as vantaxes que de
seguido se relacionan, amosando a súa conformidade coas CONDICIÓNS XERAIS que se especifican no reverso.
O COLABORADOR comprométese a ofertar ós titulares do CARNÉ DA ANPA BRIGANTIUM - ASOCIACIÓN de NAIS e PAIS do
C.E.I.P. Francisco Vales Villamarín, da ANPA O CARREGAL - ASOCIACIÓN de NAIS e PAIS do I.E.S.Francisco Aguiar de
Betanzos e da AMPA IES AS MARIÑAS BETANZOS - Asociación de Nais e Pais do I.E.S. As Mariñas de Betanzos unha serie de
vantaxes sobre os produtos, servizos e equipamentos consistentes en:

DESCONTO (Indicar a porcentaxe de desconto, detallando brevemente o tipo de produtos e/ou servizos ós que se lle aplica)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lin e acepto as condicións xerais.
Asdo.

Betanzos, ..... de ........................... de 20......

CONDICIÓNS XERAIS
ACEBE CCA, é unha asociación multisectorial integrada por comerciantes e empresarios establecidos no
Concello de Betanzos que ofrece aos seus membros entre outros servizos a participación en convenios que
lles faciliten á súa promoción e mellor comunicación cos clientes.
A ANPA do C.E.I.P Francisco Vales Villamarín, a ANPA O CARREGAL - ASOCIACIÓN de NAIS e PAIS do I.E.S.
Francisco Aguiar de Betanzos (a partir de agora ANPA) e a AMPA IES AS MARIÑAS son asociacións de nais e
pais, sen ánimo de lucro, interesadas na firma deste convenio co fin de aportar máis valor ao feito de ser
socio deste colectivo.
Ambas as dúas partes están interesadas en establecer unha colaboración para que os socios desta ANPA
poidan beneficiarse dos descontos e condicións vantaxosas ofrecidos polos comercios integrantes de ACEBE
CCA , e por iso, conveñen obrigarse de acordo coas seguintes
ESTIPULACIÓNS
1. Obxecto do presente acordo
O presente contrato ten por obxecto regular os termos de colaboración entre ACEBE CCA e a ANPA,
colaboración que ten por finalidade ofrecer descontos e condicións vantaxosas nas súas compras ás familias
integrantes da ANPA.
2. Destinatarios
O acordo vai dirixido, por unha parte, aos socios da ANPA, e por outra parte aos socios de ACEBE CCA que
asinen a solicitude para participar do presente convenio. A solicitude deberá ser enviada a ACEBE CCA a
través do fax 981774574 ou do correo electrónico acebe@comerciodebetanzos.com.
3. Requisitos para acceder aos descontos e condicións vantaxosas
Para acceder aos descontos e condicións vantaxosas ofrecidos por cada establecemento
comercial o socio da ANPA deberá identificarse por medio do carné de socio do curso académico
vixente. O establecemento poderá solicitar a presentación do documento nacional de identidade
para a identificación do posuidor do carné. O carné de socio da ANPA de cada curso académico
terá vixencia ata 31 de decembro de cada ano.
4. Identificación dos establecementos colaboradores
Tanto a ANPA como ACEBE CCA están obrigados a darlle publicidade ao listado de establecementos
colaboradores a través das súas páxinas web e publicacións.
5. Descontos e condicións vantaxosas aplicables
O titular do establecemento comercial comunicará o desconto ou vantaxe que aplicará aos clientes que
presenten o carné de socio da ANPA a través da solicitude que entregará asinada a ACEBE CCA.
Os descontos ou vantaxes que aplicará cada establecemento

poderán modificarse posteriormente previa

comunicación por parte do titular do establecemento a ACEBE CCA e publicación nos listados de
establecementos colaboradores.
Os descontos nos son acumulables con outras promocións vixentes.
6.Tratamento de datos
O establecemento colaborador autoriza coa sinatura do presente compromiso de adhesión a ACEBE CCA a
tratar, incorporar e conservar os datos persoais que facilita a través do presente acordo, a introducilos en
ficheiros automatizados e difundilos para fins relacionados co convenio entre ACEBE CCA e a ANPA. O
colaborador ten dereito ó acceso á información contida nestes ficheiros e poderá cancelala ou rectificala de
conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter
Persoal.

