SOL·LICITUD FIRÓ NOCTURN i FIRA DEL MELÓ
Dissabte 31 d’agost de 2019
Diumenge 1 de setembre de 2019
DADES DE CONTACTE
Nom i cognoms
NIF/CIF/NIE
EMAIL
ADREÇA
MUNICIPI

TELÈFON

DADES DE LA PARADA
Article a vendre
Metres sol·licitats

kw d’electricitat
necessaris

OBSERVACIONS
Núm. Carta artesà
SOL·LICIT AUTORTIZACIÓ PER PARTICIPAR (marcar la casella que correspongui):
Només al firó nocturn del dissabte 31 d’agost
Només a la Fira del meló del diumenge 1 de setembre
Als dos dies, firó nocturn i fira
*S’ha d’enviar la sol·licitud per correu electrònic a fira@ajvilafrancadebonany.net o per fax al
971832108 i adjuntar una fotografia dels productes exposats o parada, fotocòpia NIF, CIF o NIE

Els llocs seran ocupats a criteri de l’organització.
FIRÓ NOCTURN: L’hora límit de càrrega i muntatge de les mercaderies dins el recinte serà les 18 h.
FIRA DEL MELÓ: L’hora límit de càrrega i muntatge de les mercaderies dins el recinte serà les 9 h.
Les seves dades personals seran utilitzades per la nostra relació i per poder oferir els nostres serveis. Les següents dades són
necessàries per poder comunicar-nos amb vostè, la qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat. De la mateixa
manera, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessiten tenir accés a aquesta per poder oferir-li els
nostres serveis. Conservarem les seves dades durant aquesta relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. En qualsevol moment pot
dirigir-se a nosaltres per conèixer quina informació tenim de vostè, rectificar-la si és incorrecte i eliminar-la una vegada finalitzada la
nostra relació. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d'aquests
drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra direcció, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA DE BONANY, Plaça Major, 1, CP 07250, Vilafranca de Bonany (Illes Balears). En cas que entengui que els seus drets
siguin desatesos, pot formular una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades(www.agpd.es)

