Sol·licitud de Queixa/RecIamació/Denúncia Solicitud de Queja/Reclamación/Denuncia
1.Identificació de l’establiment / Identificación del establecimiento
Dia I hora de ls fets/ Día y hora de los hechos

Nom de l’establiment / Nombre del establecimiento

Adreça / Dirección

Població /Población

Codi Postal / Código Postal

Nom de l’empresa o raó social/ Nombre de la empresa o razón social

Telèfon / Teléfono:

CIF

Adreça electrònica /Dirección electrónica:

1. Identificació de la persona consumidora / Identificación de la persona consumidora
Nom i cognom / Nombre y apellidos

Adreça / Dirección

País

DNI o passaport / DNI o pasaporte

Població /Población

Telèfon / Teléfono

Codi Postal / Código Postal

Adreça electrònica / Dirección electrónica

□ Les comunicacions administratives es faran per mitjans electrònics, per correu electrònic o SMS a l’adreça de correu electrònic i/o
telèfon mòbil facilitats, llevat que opteu per la notificació en paper : en aquest cas cal marcar aquesta casella. Les persones
jurídiques i els professionals col·legiats estan obligats a relacionar-se amb l’Administració només per mitjans electrònics./ Las
comunicaciones administrativas se harán por medios electrónicos, a través de correo electrónico o SMS a la dirección de correo
electrónico y/o teléfono móvil facilitados, excepto que se opte por la notificación en papel : en este caso, se debe marcar esta
casilla. Las personas jurídicas y los profesionales colegiados están obligados a relacionarse con la Administración por medios
electrónicos.
2. Fets i circumstàncies de la reclamació/denúncia/Hechos y circunstancias de la reclamación/denuncia

3. Petició de la persona consumidora / Petición de le persona consumidora

4. Documents i proves que s’adjunten (factures, tiquets, garanties, fotos, informes, etc...) /
Documentos y pruebas que se adjuntan (factures, tickets, garantías, fotos, informes, etc...)

Data i lloc / Fecha y Iugar

Signatura del consumidor/a o usuari/ària / Firma del consumidor/a o usuario/a
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL -. L’informem que les seves dades personals facilitades seran tractades sota la responsabilitat del CONSELL COMARCAL DEL BAIX
CAMP, amb número de CIF P9300003B, i domicili al carrer Doctor Ferran, 8 43202 Reus (Tarragona), telèfon de contacte 977.327.155 i e-mail ccbaixacamp@baixcamp.cat, amb la
finalitat de poder gestionar de forma adient la seva sol·licitud de queixa, reclamació, denúncia en matèria de consum i els tràmits administratius que es derivin i seran conservades el
temps necessari per a poder atendre la seva sol·licitud i pel compliment de les obligacions legals segons la normativa vigent. La base legal pel tractament de les seves dades es
fonamentarà en el seu consentiment facilitat en aquesta sol·licitud i en el compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament, podent ser comunicades a aquelles
altres administracions que tinguin competències en aquesta matèria. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, de forma escrita al domicili
social abans esmentat o via e-mail a dpd@baixcamp.cat, adjuntant còpia de document oficial que l’identifiqui. Igualment, pot obtenir més informació sobre els seus drets a la pàgina
web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com presentar una reclamació a aquest organisme de considerar-ho oportú.

