
L’autorització s’ha d’acompanyar d’una fotocòpia del DNI de l’autoritzant i, en cas que s’autoritzi a menors, còpia del llibre de 
família o document equivalent. Es demanarà a la persona autoritzada que ensenyi el DNI a la botiga per verificar-ne la identitat.                  
*Període màxim d’1 any 

 

AUTORITZACIÓ 

I. DADES DE L’AUTORITZANT: 

Sr./Sra.__________________________________________________________________________,  

amb DNI ______________________________________________________________________, 

AUTORITZO:  

II. DADES DE LA PERSONA AUTORITZADA PER ACTUAR EN NOM SEU: 

Sr./Sra.______________________________________________, amb DNI __________________, per: 

 Recollir la factura i la documentació relativa a l’encàrrec fet per mi.        

 Encarregar o comprar productes per a mi. 

 Recollir productes. 

 Pagar productes. 

 Canviar la titularitat de la factura. 

 

Exercir els drets de protecció de dades (accedir, modificar dades, sol·licitar la supressió i 

l’oposició a l’enviament de comunicacions comercials).         

Per a més informació sobre altres mitjans d’exercir drets, consulti la nostra Política de Privacitat 

a www.generaloptica.cat. 

AQUESTA AUTORITZACIÓ S’ATORGA PER UN PERÍODE* DE [                           ]  DIES/SETMANES/MESOS, TRET QUE 
L’AUTORITZANT COMUNIQUI PER ESCRIT EL CONTRARI A GENERAL OPTICA. 
 
DATA:          

SIGNATURA AUTORITZANT:    SIGNATURA AUTORITZAT: 

 

 

 
INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES 

Responsables del 
tractament 

General Optica, SA, amb domicili a Cityparc - Edifici Amsterdam. Ctra. de l'Hospitalet, núm. 147 Cornellà de Llobregat (08940. Barcelona). 

Finalitat Atendre la sol·licitud que efectua el signant d’autorització de determinats tràmits en nom seu.                 

Legitimació 
Consentiment de l’afectat en completar de manera voluntària aquest formular (autoritzant) i fer-ne ús (autoritat).  

Interès legítim a facilitar els tràmits dels clients als establiments de la xarxa de General Optica. 

Destinataris 
La xarxa de franquícies i sucursals de General Optica, que es poden consultar en aquest enllaç: https://www.generaloptica.es/ca/botigues/cercador-de-

botigues. Les autoritats competents, si cal aportar aquest document. 

Termini de conservació 
 

Aquest document es conserva escanejat durant un termini de sis anys, per acreditar possibles responsabilitats.       

Drets Els afectats poden accedir a les dades, modificar-les o suprimir-les, i també exercir altres drets, en la manera en què s’exposa a la Política de Privacitat. 

Més informació Més informació disponible, a la Política de Privacitat de General Optica (https://www.generaloptica.es/ca/politica-de-privacitat).  

 


