
Søknad om medlemskap

Mange Spanske bedrifter og enkeltpersoner ser på Norge som et ideelt mål for forretniger og 

muligheter, slik er det også for en rekke Norske muligheter som ser muligheter i Spania.

Medlemskategorier:

Bedrifts navn: 

Medlemstype: 

kontakt person/er: 

Stilling:

Addresse:

Postkode:

By:

CIF/ NIF (Id Nummer): 

Email:

Nettside:

Telefon nummber: 

Bedriftens hovedaktivitet:

*Kun betaling av det fulle beløpet garanterer medlemskap ut  hele året frem til desember, uavhengig i hvilken måned batiingen 
gjennomføres. Om medlemskapet ikke er meldt avsluttet innen 31.Desember, vil full betaling bli trekt for et nytt medlemsår.

Søknad



Betalings måter
Direct debit:

Fra og med i dag, og så lenge handelsrellasjonen mellom bedriftene 
fortsetter, er  det Spanish-Norwegian Chamber of Commerce  autorisert 
til å ta betalt et årlig medlemskap  gjennom bank payment order, som 
vill bli trekt fra bankkonten spesifisert nedenfor denne autorisasjonen. 
Dette er hjemlet i lov: Ley de Servicios de Pago 16/2009.

Bank Konto

IBAN _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _/_ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Når skjemat er fylt ut, send det til vår epost adresse: info@cchispanor.com 

Dato og underskrift:

Sekretariat
 Kammerets       resepsjon        er       åpen              mandag          til        fredag          fra10:00  til        14:00.

 Addresse:Paseo de la Castellana ,95, TorreEuropa, 13°, 28046 Madrid  Telefon:+34 914  586  015 
  E-mail: info@cchispanor.com Web: www.cchispanor.com 

Wewould like to inform you that any personaldatacompiled byus through this form will be treated withutmost confidentiality, as we will be the exclusive

recipientof theaforementioneddata.TheChamberwill not transferanypersonal informationorcommunication toundisclosed thirdparties, inaccordance

with current regulations according to the Ley Orgánica 15/1999 that regulates the Protection of Personal Data dated December 13th dated December

13th1999,as wellasarticle21of theLey34/2002that regulatesServicesof theInformationSocietyandE-commercedatedJuly11th,weinformyouthat

your data will be compiled in an exclusive file for personal data of our very ownership, the aim of which will be to preserve and develop the associative

relationship between youand theChamber, in addition toaddressingcommercial communicationswith related to theactivities ofothermembersor third-

party companies, individuals, institutions or universities that are Norway-related. In sending us this form fully filled out, you expressly agree that

said commercial communications may be sent via electronic means, such as emails, texts messages or any future means of

communication. The Chamber, being in charge of the personal data file, guarantees your rights to access, rectify, cancel and oppose

the data you provide via direct contact with the President of the Chamber, sending a photocopy of you Id to the following address:

Cámara de Comercio Hispano-Noruega, Paseo de la Castellana 95, Torre Europa, Planta 13.

Informasjon
Når søknaden er fylt ut og medlemskapet er blitt betalt, vill vårt nyhetsbrev inkludere en 
kort presentasjon av din bedrift, for å introdusere det til andre medlemmer og kontakter. 
Bruk feltet nedenfor for hva du ønsker kort skal stå i nyhetsbrevet (anbefalt på engelsk).

For å kunne gi  deg en så skreddersydd og god service som mulig, vennligst svar på spørsmålet under:
Hva ønsker du å få ut av ditt medlemskap med kammeret (På Engelsk)?

Data Protection Policy:

Ved å krysse av boksen, autoriserer jeg det Spansk-Norske handelskammeret til å 
kontakte meg gjennom kontatkopplysningne jeg har oppgitt i dette skjemaet, I henhold 
til data beskyttelse reguleringene 2016/679, Som tredde i kraft April 27. 2016.
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