XIII “Net, Fira del Sabó i la Cosmètica natural de Montgai” 2022

Nom de la parada …………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom del representant ……………………………………………………………………………………………………………………………

DNI ……………………………………………….……………… Telèfon …………………..…………………………………………………

Població …………………………………………….……… Codi postal ……………………………..…………………………….………

Adreça electrónica …………………………………………….……………………………………………………………………………………
Nº de Carnet d’artesà (en cas de disposar-ne) …………………………………………….……………………………………….…

Per articles d’alimentació cal adjuntar, fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments i del
regitre sanitari, així com fotografies del producte.

Amb la finalitat de poder organitzar correctament la Fira, us preguem feu una breu descripció del
tipus de producte que porteu.
………………………………………………………………………………………………………………..….………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………..….………………………………….………

Preu de la parada: 10,00 € el primer metre i 5,00€ cada metre de més
➢ Metres que sol·licita: …………………………….. metres
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En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades
personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat expedients responsabilitat de AJUNTAMENT DE
MONTGAI, i seu social a Plaça Prat de la Riba, número 1, 25616 Montgai (Lleida).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i l’expedient que pugui generar. Aquestes dades no
seran transmeses a terceres persones, llevat de la comunicació a les autoritats competents i seran conservades sempre
que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar i es mantingui el seu expedient.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o
supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions
caldrà que es facin a l’adreça Plaça Prat de la Riba, número 1, 25616 Montgai (Lleida), o bé per correu electrònic a
ajuntament@montgai.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça secretaria@montgai.cat

El sotasignant, com a representant de la present sol.licitud, demana poder participar a la XIII “Net,
Fira del Sabó i la Cosmètica natural de Montgai” del dia 24 d’abril de 2022, acceptant i complint
la normativa de la Fira.

Montgai a ………………….…

de

……………………………………………

de 2022.

Envieu aquesta sol.licitud a: fires@montgai.cat, abans del dia 19 d’abril de 2022.
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