
Formulari de desistiment

Dades client / persona física

Cognoms

Nom

Documents Núm. de documentNIF CIF NIE Passaport

Documents Núm. de documentNIF T.R. NIE Passaport

Adreça

Localitat

Província C.P.

Dades del client persona jurídica

Adreça

Raó Social CIF

Localitat

Nom i Cognoms de l’apoderat

Província C.P.

En virtut d’aquesta comunicació, sol·licite exercir el meu dret a desistir del contracte 
de venda del següent bé/prestació del següent servei:
Número de la línia contractada

Serveis contractats (tarifa o paquet)

Equips i terminals contractades (marca i model)

IMEI (apareix en l’albarà d’entrega)

Data d’entrega

Compte bancari per a la devolució dels càrrecs

A   , a  de/d’   de

Signatura del Consumidor / Apoderat

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, aproop!, amb domicili social a la Plaça Alqueria de la Culla, 4 11-3, 46910 Alfafar, València, informa els interessats que 
les dades personals contingudes en aquesta comunicació quedaran sotmeses a un tractament del qual aquella és responsable amb la finalitat de gestionar les comunicacions amb l'interessat o l'entitat 
a la qual aquest pertany, incloure les dades personals en el directori de contactes de aproop!, emmagatzemar els correus en l'històric de comunicacions i, quan fora necessari, monitorar el missatge i arxius 
adjunts per motius de seguretat i atendre la comunicació en el cas que la persona a la qual l'interessat es dirigeix no puga fer-ho per estar absent en l'empresa. Aquest tractament és necessari per a la gestió 
de comunicacions de aproop!. L'interessat pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a aproop! en l'adreça indicada. La inclusió pels interessats en aquesta 
comunicació de dades personals de tercers queda limitada a dades actuals i veraces i requereix, amb caràcter previ, informar i sol·licitar el consentiment a aquests tercers per al tractament de les seues 
dades segons els punts que conté aquest avís. Amb la finalitat de mantindre les dades actualitzades, es prega als interessats que comuniquen a aproop! en l'adreça indicada qualsevol variació de les seues 
dades, així com el cessament de la seua activitat en l'entitat a la qual pertanyen.


