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Fira d’Art i Artesania 11 de juny de 2022
DECLARACIÓ DE CONDICIONS MÍNIMES QUE HAN DE REUNIR
LES PARADES DE VENDA D’ALIMENTS A FIRES I MERCATS NO SENDENTARIS

____________________________________________________, amb DNI: ___________________
i com artesà i/o o representant de l’empresa _____________________________________________
declaro que conec la proposta de condicions mínimes que han de reunir les parades de venda
d’aliments a fires i mercats no sedentaris i em comprometo a complir-la.

Per assistir a la Fira d’Artesania de Mediona és imprescindible signar aquest document.

Tot aquell artesà d’aliments i/o representant d’empresa sotasignat s’obliga a complir l’esmentada
proposta.

De no ser així s’entén que es fa responsable dels possibles danys derivats del seu incompliment.

Signatura:

MEDIONA, ______ de _____________ de 2022

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb 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, i amb la llei orgànica en matèria de protecció da dades de caràcter personal, les dades seran
incorporades al fitxer d’aquest ajuntament per a la gestió específica de la seva sol·licitud, del qual és responsable l’ajunt ament de Mediona. Podeu exercir el dret a sol·licitar al responsable
del tractament d’accés a les vostres dades personals, a rectificar-les o suprimir—les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades mitjançant escrit
dirigit a l’ajuntament de Mediona, Dr. Trueta, 10, 08773 Mediona, tel. 938985002, mediona@diba.cat.
Podrà contactar amb el Delegat de Protecció de dades en l’adreça electrònica: dpd.ajmediona@diba.cat

