OPE

R AT I V

Enquesta

AR
QUITECTE

JO RDI

AP
E LL

Escriviu, si us plau, amb lletra dimpremta

S

C

A

D

CO

(Si desitjeu fer-ho anònimament, no ompliu l'espai corresponent a nom i cognoms)
Nom i cognoms:
PER QUIN MITJÀ ENS HEU CONEGUT?
COAC
Altres:

Col·legi professional

Centre universitari

Altre soci

PER QUIN MOTIU HEU DECIDIT FER-VOS SOCI DE LA COOPERATIVA?
Servei
Altres:

Producte

Preus

QUINS PRODUCTES US INTERESSEN MÉS? (puntueu del 0 al 10)
Llibreria

Papereria

Informàtica

Regal

QUINS ALTRES SERVEIS CREIEU QUE US PODRIA OFERIR LA COOPERATIVA?

SUGGERIMENTS I/O ALTRES COMENTARIS

Moltes gràcies per la vostra col·laboració
CLUB DEL LECTOR (Servei gratuït que oferirem properament)
Vull que menvieu informació de les últimes publicacions
Arquitectura
Guies

Tecnologia
Interiorisme

Art i Disseny
Urbanisme

Revistes
Altres

PROTECCIÓ DE DADES
Accepto les condicions:
Vull rebre publicitat (correu electrònic i altres mitjans):

Sí
Sí

No
No

Aquestes dades de caràcter personal sincorporaran a un fitxer automatitzat de la Cooperativa, degudament inscrit a lAgència
Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de realitzar estadístiques i anàlisis de mercat, estudis sobre els hàbits de consum i
perfils dels socis per tal de millorar els nostres serveis, així com lenviament dinformació sobre ofertes i serveis dinterès per al soci
dins del marc de lactivitat cooperativitzada. Les dades seran tractades de manera confidencial, observant les mesures de seguretat
tècniques i organitzatives exigides per la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i altres normes aplicables.
En qualsevol moment el soci pot exercitar el dret daccés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit adreçat a les oficines de la
Cooperativa del C/ Boters, 8, entresòl 1a., de Barcelona o per mail a: atencioalsoci@jordicapell.com

d'/de

de

Signatura:
Atenció al soci 93 317 04 67

w w w. e u p a l i n o s . c o m

