
  

 

Document d’adhesió dels comerços al Projecte Radars 

Radars és una xarxa de barri que s’adreça a detectar i prevenir situacions de risc de les persones 
grans i a pal·liar els efectes negatius o impacte de la solitud no volguda en la seva qualitat de vida i 
benestar. Tot comptant amb la complicitat de l’entorn. 

Només amb una mirada sensible i respectuosa podeu contribuir al seu benestar i facilitar que puguin 
continuar vivint a les seves llars. Gràcies a aquesta complicitat i solidaritat, entre tots i totes estem 
enfortint una xarxa de comerç de proximitat i contribuint a fer del nostre barri un entorn més segur, més 
humà i més participatiu. 

Us demanem que ompliu aquest full amb les vostres dades. Us farem arribar un adhesiu que us 
identifiqui com a Radar Comercial i establiment adherit i un imant amb els telèfons als que trucar en cas 
de detectar qualsevol situació de risc.  Farem servir aquestes dades per contactar amb vosaltres en cas 
de necessitar la vostra complicitat.  

 

Nom comerç:  Adreça: 
 
Barri: Tipus establiment: 

Responsable: CP: Tel: 

Nom: Correu electrònic: 
Cognoms: 

Observacions: 

NIF: 

 

I, per a poder afegir-les a una base de dades totalment segura1 us demanem el vostre consentiment: 

 

Sí, incorpora’m a la base de dades del Projecte Radars com a comerç Radars  

 

Barcelona, ____ de _______________de 201__ 

 
Moltes gràcies per la vostra complicitat!!  

                                                      
1 D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem [i, en tramitar aquest document, consentiu] que les vostres dades 
personals seran tractades per l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat, legitimada d'acord amb els objectius Radars, d’informar-
vos sobre el projecte i convidar-vos a diferents actes. Tot això sense prejudici del que preveu la disposició addicional 12a de la 
Llei 12/2007 de Serveis Socials.  Tret d'obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, 
rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest 
tractament i protecció de dades. www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades 

 

http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

