FULL D'INSCRIPCIÓ
"MOLLET ÉS FIRA" 2019

enviar per correu

DADES COMERCIALS
NOM COMERCIAL

TELÈFON
POBLACIÓ

ADREÇA
CORREU ELECTRÒNIC
DENOMINACIÓ - PRODUCTE

DADES FISCALS
RESPONSABLE

RAÓ SOCIAL

ADREÇA

NIF / CIF

POBLACIÓ

VOLS PARTCIPAR A MOLLET ÉS FIRA?
CAMPANYA?

SI
FIRA?

NO

LLOGUER CARPA?

SI
NO

MOLLET GOURMET
MOLLET MOTOR
MOLLET COMERÇ I QUALITAT DE VIDA

SI
NO
UNITATS

MOBILIARI ADDICIONAL

OBSERVACIONS i/o ACTIVITATS (DIA, HORA, LLOC, TÍTOL)

UNITAT CADIRA
UNITAT TAULA

AQUESTA ACTIVITAT S'INCLOURÀ EN EL PROGRAMA DE LA FIRA)

Signat (*):

MOLLET DEL VALLÈS, _____ DE _________________ DE 2019
(*) La signatura d'aquest document significa la total l'aceptació de les condicons de participació a Mollet és Fira 2019
Us informem que, segons Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de
desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018,
al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE., les
dades facilitades per vostè en aquest document s’incorporaran a un fitxer amb titularitat de Mollet Impulsa, SL amb l’objecte dur a terme la
gestió per a la seva participació a Mollet és Fira 2019 i la creació d'una guia de comerç, així com per fer-li arribar informació sobre els nostres
serveis i/o activitats de promoció de comerç de la ciutat de Mollet del Vallès i accions de dinamització comercial.
Tanmateix serà utilitzat per enviar-li el butlletí de l’Ajuntament de Mollet del Vallès amb les noticies i l’agenda de la ciutat.
Aquest fitxer ha estat degudament inscrit en l'Agència Catalana de Protecció de Dades.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos a Mollet Impulsa, SL, Plaça Major 12, 01800 Mollet del Vallès
o al correu electrònic molletimpulsa@molletvalles.cat.

