Ajuntament de Banyoles

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ I DECLARACIÓ RESPONSABLE PER LA
FIRA DE SANT MARTIRIÀ - NOVEMBRE (FIRA D’ARTESANIA)
SOL·LICITANT
Nom i cognoms o raó social

REPRESENTANT

DNI / NIF / CIF

(quan calgui)

Nom i cognoms o raó social

DADES DE CONTACTE

DNI / NIF / CIF
(si ompliu la casella del representant, les dades de contacte han de fer referència únicament al representant)

Domicili

Codi Postal

Correu electrònic

Població

Telèfon

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM
Núm. carnet artesà

Mòbil

SÍ

NO

Descripció de l’artesania

EXPOSA
Que, amb motiu de la Fira de Sant Martirià de l’any
durant els dos dies que duri la fira.

desitjo instal·lar una parada de

metres

Descripció del tipus de productes que es posaran a la venda:

SOL·LICITA
Participar a la Fira de Sant Martirià, i DECLARA que la parada de venda ambulant de la qual és titular
compleix amb tots els requisits establerts en la legislació vigent i es compromet a mantenir el seu compliment
mentre estigui exercint l’activitat de venda ambulant durant la Fira de Sant Martirià
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
DNI o CIF de la persona que presenta la sol·licitud
Carnet d’artesà si s’escau
Justificant d’estar al corrent de pagament de la quota d’autònoms o butlletins de cotització a la Seguretat Social, si
s’escau.
Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.
Justificant d’estar al corrent de pagament de la quota de l’assegurança de responsabilitat civil.
En cas de no haver participat mai, catàleg o fotografies de mostra de la línia de producte i del taller on es porta a
terme l’artesania.
Documentació acreditativa de la formació en manipulació d’aliments, si s’escau
Inscripció al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya o al Registre General Sanitari, si
s’escau.

Banyoles,

Signatura

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Banyoles.
Finalitat: portar un registre de participants a fires a efectes de seguiment i tramesa d’informació
Legitimació: compliment d’una missió d’interès públic (art. 6.1.c RGPD).
Destinataris: les dades no es comunicaran a altres persones.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a
l’Ajuntament de Banyoles.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la web www.banyoles.cat

Passeig de la Indústria, 25
17820 – Banyoles (Girona)
NIF: P1701600G

Telèfon: 972.57.00.50
FAX: 972.57.49.17
correu-e: promocio@ajbanyoles.org

