FITXA D’ADHESIÓ CLUB DE PRODUCTE DE
TERRES DE MESTRAL
RAÓ SOCIAL

CIF/NIF

SEU SOCIAL
Direcció
Municipi

C. Postal
Telèfon

REPRESENTANT AUTORITZAT

Correu electrònic
NIF

NOM COMERCIAL DE L’ACTIVITAT
DADES DE CONTACTE DE L’ESTABLIMENT COMERCIAL
Direcció
Municipi

C. Postal
Telèfon(clients)

Correu electrònic(clients)

Web
TIPUS D’ACTIVITAT
Allotjament (Nº Registre:_________________)

Restaurant

Bar

Empresa d’activitats

Celler

Molí/Cooperativa

Altres empreses: ___________________

EXPOSO
Que conec els requisits que impliquen formar part del Club de Producte de Terres de Mestral i que assumeixo les
responsabilitats i compromisos que comporta formar-ne part

Llegit, i conforme
A

,a

de

201

Nom :
DNI:
Signatura i segell

Autoritzo que el número de telèfon
Terres de Mestral
Autoritzo que el correu electrònic
de Terres de Mestral

s’inclogui en el grup de whatsapp del Club de Producte de

en la llista de difusió del Club de Producte

AVIS LEGAL
El lliurament d’aquesta informació implica que les dades personals per vostè seran incorporades a la base de dades d’empreses de la qual és responsable la
MANCOMUNITAT D’INICIATIVES PEL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DEL TERRITORI – MIDIT. El temps de conservació de les dades aportades és d’un any,
transcorregut aquest temps es procedirà a la seva destrucció. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant escrit al a la
Coordinadora de la Mancomunitat, referència “Exercici de drets” a la direcció c/ del Castell, 2 43746 Tivissa, incloent fotocòpia del document nacional
d’identitat. En aquest sentit, la MIDIT insisteix en el seu compromís d’ús responsable i confidencial de les dades, agraint-li la seva confiança , i garantint-li que
aquestes dades seran tractades d’acord amb les exigències legals, essent utilitzades únicament per la MIDIT , amb el propòsit indicat , així com per l’enviament
, per qualsevol mitjà, de qualsevol notificació i/o informació de la nostra Entitat que pugui ser del seu interès. Amb la signatura d’aquest document l’empresa
dóna el seu consentiment informat per al tractament de les seves dades per als usos i finalitats descrits, segons les condicions exposades i sota l’estricte
acompliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999). Igualment li informem de la
possible cessió de les dades a les entitats integrants d’aquesta , Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Ajuntament de Tivissa i Ajuntament de
Pratdip. En el cas que no vulgui autoritzar aquesta cessió, podrà indicar-ho a la casella de la part inferior d’aquest escrit.
Vostè queda informat/da de la publicació de les dades facilitades a la web www.terresdemestral.cat .
No autoritzo la cessió de dades a la resta d’entitats integrants de la MIDIT

