
Sol·licitud de reemborasament de despeses 2019

Número de Soci: ………………………

Noms i Cognoms: …………………………………………………………………………..

*Material òptic
carencia d’un any

  Ulleres Graduades
  Lentilles

  Audiòfons

  Tractaments dentals

  Tractaments podològics

  Tractament de fisioteràpia

Data:

Signatura

Clàusula de protecció de dades: D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades aplicable, us informem 
que les dades personals, incloent-hi les de salut, obtingudes en aquest formulari i mitjançant els informes que s’hi adjuntin, 
seran tractades per CEDRO amb la finalitat de gestionar correctament les prestacions i els ajuts assistencials sol·licitats, així  
com la de gestionar i mantenir la relació vigent, per a la qual l’entitat s’empara en l’execució de la relació jurídica existent entre  
totes dues parts.
Les vostres dades seran conservades mentre duri la relació jurídica establerta entre les parts, sense prejudici de conservar-les 
amb finalitats d’arxiu, fins i tot un cop conclosa la relació i mentre es mantinguin les obligacions legals que afecten CEDRO.
L’entitat no cedirà les vostres dades a tercers, llevat que sigui per obligació legal.
Teniu el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació respecte al tractament i a la portabilitat de les vostres dades 
personals, com també la possibilitat de revocar el vostre consentiment, adreçant-vos a CEDRO (C. d’Alcalá, 26, 3r – 28014 
Madrid) i adjuntant una fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document acreditatiu de la vostra identitat.
Si no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, teniu dret a presentar una reclamació a l’autoritat estatal de 
control. A aquest efecte, adreceu-vos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
En signar el present formulari, us comprometeu a comunicar qualsevol modificació de les dades personals facilitades.
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