
Població*

País*

Correu electrònic

 8. Per a accedir a les promocions del Club Valvi és
imprescindible presentar aquesta targeta o el número de DNI.

9. Aquesta targeta és vàlida només als establiments Spar i Valvi
adherits al Club Valvi.

10. Els vals, xecs o cupons només podran ser utilitzats als
establiments Spar i Valvi adherits al Club Valvi.

11. En cas de pèrdua o de desgast s’ha de comunicar a qualsevol
dels establiments Spar i Valvi adherits al Club Valvi.

12. Valvi Alimentació i Serveis, S.L. es reserva el dret de
concloure el funcionament de la targeta del Club Valvi.

OMPLE EL
QÜESTIONARI

Entrega’l al personal de caixa 
del supermercat

REP LA TARGETA
A L’INSTANT!

Rebràs gratuïtament i al moment 
la teva targeta del Club Valvi

1. El Club Valvi ha estat creat per a oferir als seus clients
avantatges exclusius com descomptes, ofertes, promocions i
altres serveis adicionals.

2. Qualsevol persona física major de 14 anys es pot adherir al
Club Valvi.

3. Per a fer-se soci del Club Valvi és imprescindible omplir
correctament el qüestionari adjunt i entregar-lo al personal de
caixa del supermercat.

4. Immediatament després de presentar el qüestionari correctament
omplert al personal de caixa del supermercat, es farà entrega al
client de la tarjeta del Club Valvi.

5. La targeta  del Club Valvi és propietat de Valvi Alimentació i
Serveis, S.L., qui es reserva el dret de cancel·lar-la.

6. El titular de la targeta Club Valvi accepta rebre informació
comercial a través de qualsevol mitjà de comunicació.

7. Aquesta targeta t’identifica com a membre del Club Valvi i
dóna accés a les seves promocions especials.

BA
SE

S

COM SER DEL club

PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb la normativa vigent de protecció de dades personals, amb aquesta sol·licitud 
d'alta, el Titular de la Targeta, es considera legalment informat i autoritza a VALVI 
ALIMENTACIÓ I SERVEIS, SLU , MISERVI SUPERMERCATS, S.L. i TRIDAL, S.L.U. a 
emmagatzemar i tractar les dades de caràcter personal facilitades en aquest formulari, així 
com els resultats dels processos informàtics i derivats de l'ús de la Targeta, amb la finalitat de 
gestionar els serveis relacionats per la Targeta Client, així com de realitzar estudis de 
mercat, elaborar perfils de compra amb l'objecte d'obtenir avantatges, descomptes i 
ofertes addicionals, derivades o no de l'anàlisi dels seus hàbits de compra. 
En qualsevol moment vostè pot revocar la seva autorització.
Totes les dades personals recopilades seran conservades fins que vostè no exerceixi els seus 
drets de supressió.

De qualsevol dels apartats anterior, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació, 
supressió,  i oposició,  així com contactar amb el Delegat de Protecció de Dades i accedir a 
informació addicional, indicant-ho per escrit a  VALVI ALIMENTACIÓ I SERVEIS, SLU, MISERVI 
SUPERMERCATS, S.L. i TRIDAL, SLU  adreça Carrer Joeria Petita, núm. 1 17007 GIRONA o per 
correu electrònic a: valviprotecciodades@valvi.com. També pot revocar els seus consentiments 
en qualsevol moment.(Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 
d'abril de 2016 i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals ).

Si es menor de 14 anys, nom i cognoms i DNI de la mare, pare o tutor legal.

Nom*

Cognom 1*

Cognom 2* DNI*

Data naixement*

Sexe masculí* Sexe femení*

Adreça*

Data*

Signo com a titular de la targeta 
Club Valvi, acceptant les 
condicions generals publicades 
a www.valvi.com, així com 
qualsevol canvi que faci Valvi 
Alimentació i Serveis S.L.

A omplir pel personal 
de l’establiment

Pis* Porta*

Codi postal*

Telèfon*Telèfon*

Signatura*

Nombre de persones a la llar*

Número*

Codi
de botiga

Codi
targeta

BUTLLETA DE
SOL·LICITUD DE TARGETA

*El període d’activació del número de DNI per a
accedir a les promocions pot ser de fins a 30 dies.

COMENÇA
A UTILIZAR-LA

POTS FER SERVIR

EL TEU NÚMERO

DE DNI*I SI T’OBLIDES

LA TARGETA...

* Camp obligatori.
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Accepto rebre informació sobre productes, promocions i novetats




