AJUNTAMENT DE MEDIONA
Dr. Trueta, 10 - 08773 MEDIONA - (ALT PENEDÈS)
Tel. 93 898 50 02 - Fax 93 898 52 99
NIF. P-0812100-F
mediona@diba.cat

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Aquesta sol·licitud suposa l’acceptació de les bases que regulen la normativa de les parades la Mostra de
la Cervesa Artesanal i Artesania i NO implica la reserva de la plaça fins que no s’hagin comprovat que es
reuneixen les condicions d’aquestes bases.
NOM I COGNOMS (del responsable):______________________________________________________
NOM COMERCIAL (si el teniu):___________________________________________________________
ADREÇA_____________________________________________________________________________
POBLACIÓ___________________________________________________CP_____________________
TELÈFON_______________________MÒBIL_______________________FAX_____________________
E.MAIL______________________________________________________________________________
WEB ________________________________________________________________________________
D.N.I. (imprescindible per al retorn de la fiança) ____________________________________________
NÚM. DEL VOSTRE COMPTE
(per ingressar la fiança) ________________________________________________________________
PRODUCTE EXPOSAT (breu descripció): ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
METRES LINIALS NECESSARIS: 2 metres - 3 metres
CARPA: Si (2x3 - 3x3) - No (especificar tipus de parada) ________________________________

El sotasignat sol·licita participar a la Mostra de la Cervesa Artesanal i Artesania de Sant Joan de
Mediona, el dia 11 de juny de 2022 i farà efectiu el pagament de la fiança i taxa corresponent a la
ordenança municipal referent al punt de mercats diversos temporals, que s’adjunta, fent un ingrés al
compte de l’Ajuntament:

Codi IBAN: ES10 0081.1651.19.0001011803
Cal complimentar íntegrament la butlleta d’inscripció que s’ha de remetre juntament amb la certificació del
pagament a:
Ajuntament de Mediona
C/ Dr. Trueta, 10
08773 MEDIONA
O bé, a la web www.mediona.cat
Seu Electrònica- Catàleg de Tràmits i Procediments – Atenció Ciutadana - Inscripció Mostra Cervesa Artesanal

DATA D’INSCRIPCIÓ:__ / __ /2022
SIGNAT:
Us recordem que la data màxima per retornar les sol·licituds d’inscripció i el pagament del dipòsit
finalitza el dia 31 de maig 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·li citud, del qual és responsable l’ajuntament 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

