Saps que
vols ser
mare, però
no quan
A l’Hospital Quirónsalud Barcelona
preservem la teva fertilitat fins que
decideixis ser mare.
Gaudeix de la tarifa jove per a les 100
primeres trucades, que inclou primera
visita gratuïta, manteniment inclòs
els dos primers anys i possibilitat de
finançament, per només 2.250 €.

Nom:

Cognoms:

Nacionalitat:

DNI:

Data de naixement:

Telèfon:

Correu electrònic:

C.P.:
Plaza Alfonso Comín, 5-7
08023 Barcelona
902 444 446

Com has conegut la iniciativa?
Promoció vàlida fins el 31 de juliol de 2018.
Per a més informació

93 255 40 79
En omplir i signar el present document, accepta expressament la següent clàusula de protecció de dades:
IDCQ Hospitals i Sanitat, S.L.U., amb domicili social al Carrer de Zurbarán 28, 28010 Madrid, l’informa que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer de la seva
responsabilitat amb la finalitat de facilitar l’accés a aquesta promoció. Així mateix, si marca la casella podrem informar per qualsevol mitjà amb fins promocionals i publicitaris
sobre els centres, serveis, productes o esdeveniments relacionats amb el sector sanitari i / o de salut de les empreses del Grup Hospitalari Quirónsalud (en cap cas s’utilitzaran
les seves dades per enviar-contingut publicitari aliè a Quirónsalud, ni comunicats a tercers amb aquesta finalitat). Les seves dades podran ser comunicades a les empreses
que formen el Grup Hospitalari Quirónsalud (www.quironsalud.es/sociedades-grupo-quironsalud) amb les finalitats indicades.
Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal dirigit a `Atenció al Pacient’ a la direcció de l’Hospital Quirónsalud Barcelona, Plaça
Alfons Comín, 5-7 (08023 Barcelona) amb la referència “Promoció Congelació d’òvuls - Drets ARCO”, aportant fotocòpia del seu DNI o document equivalent, i concretant el
dret que desitja exercir.
En cas de facilitar dades de tercers manifesta haver-los informat i comptar amb el seu consentiment o comptar amb poder suficient per acceptar aquesta política en el
seu nom.

Marqui aquesta casella si desitja que les seves dades personals puguin ser utilitzades amb finalitats comercials, promocionals i publicitàries.
Data:

Signatura de la interessada:

