FORMULARIO INSCRICIÓN PARTICIPANTES

DATOS PARTICIPANTE
NOME E APELIDOS - NOMBRE Y APELLIDOS

CIF/ NIF

RAZÓN SOCIAL E/OU MARCA

OBRADOIRO / OFICIO

TELÉFONO(S) DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO

ENDEREZO - DIRECCIÓN

LOCALIDADE - LOCALIDAD

CP

PROVINCIA

PRODUTOS QUE VENDE - PRODUCTOS QUE VENDE

 Moda e complementos
 Decoración
 Xoguetes
 Xoiería e/ou bixutería

 Esculturas
 Mobles
 Pinturas, debuxos e gravados
 Outros

FEIRAS E MERCADOS NOS QUE PARTICIPOU – FERIAS Y MERCADOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS
O Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE ALLARIZ, con dirección en PZ MAIOR 1, 32660 - ALLARIZ
(OURENSE); concello@allariz.gal
1.- DPO: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE ALLARIZ é Servizos de Adaptación Continua en Protección de
Datos RB, S.L. có que poderá contactar en concello@allariz.gal
2.- Finalidade Do Tratamento: Os datos serán utilizados para a xestión administrativa derivada deste evento, e actividades
similares a realizar en outras datas.
3.- Prazo De Conservación: os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a nosa relación para este evento e mentres non
se soliciten a supresión dos mesmo.
4.- Lexitimación: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa firma da presente
circular e o conservaremos mentres ao realizar a solicitude de prestación do servizo.
5.-Destinatarios De Cesiones: CONCELLO DE ALLARIZ non cederá os seus datos de carácter persoal a terceiras empresas.
6.- Dereitos: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus
datos, así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos. O CONCELLO DE
ALLARIZ dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou
solicitar os nosos formularios, nas nosas instalacións ou por correo electrónico en concello@allariz.gal, sempre acompañados dunha
copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE

Lugar e data
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