SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CAMPANYA
RASCA I GUANYA 2020 A PEDREGUER
D./Sra.____________________________________________, amb DNI_____________
com a representant de l'empresa_____________________________________________
SOL·LICITE
Participar en la campanya Rasca i Guanya 2020 a Pedreguer, organitzada per l'Ajuntament
de Pedreguer en col·laboració d’AFIC-CREAMA i ACEP.
Declare sota la meua responsabilitat:
 Conèixer les bases de la campanya i accepte el contingut d'aquestes.
 Que pertany a l’ACEP
 Que complisc amb tots els requisits per a poder participar establits en les
bases, especialment amb els quals regeixen la base cinquena.

DADES EMPRESARIALS
Empresa
Nom comercial
NIF/CIF
Domicili establiment
Localitat
Pàgina web
Email
Telèfon
DADES DE CONTACTE
Persona de contacte
Telèfon
Email
SOL·LICITE que els meus Rasques descompte siguen de (marcar 1 opció)

10€

25€

50€

Signe la present, a Pedreguer a ___ de ______________ de 2020
A fi a donar compliment al 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 la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garantia dels drets digitals, i seguint les Recomanacions i Instruccions emeses per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.D.),
S'INFORMA:
Les dades de caràcter personal sol·licitats i facilitats per vosté, són incorporats a un fitxer de titularitat pública el responsable de la qual i únic destinatari és
AFIC Pedreguer.
La finalitat d'aquest fitxer és tractar les dades per a oferir-li serveis d'informació i assessorament del seu interès, relacionats amb el comerç, l'ocupació i
l'emprenedoria local. Aquests serveis, se li podran oferir de manera presencial o mitjançant mitjans electrònics.
Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat exigit per la normativa, amb les mesures de seguretat establides legalment, i en cap
concepte són cedits o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment del client, tutor o representant legal, excepte en aquells
casos en els quals fora imprescindible per a la correcta prestació del servei.
Vosté, pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, indicant-ho per escrit i adjuntant una còpia del seu DNI, a
Afic Pedreguer, Avinguda Alacant, 3 – 03750 Pedreguer.
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