
Porpostes 

 

 

 

 

1. Butlleta de reserva d’expositor a la 2a Fira Multisectorial d’Encamp pel tercer 

cap de setmana de maig de 2023 

NOM EMPRESA/COMERÇ:____________________________________________________________ 

SECTOR:_____________________________________________________________________________ 

El sotasignat _________________________________________________ representant de  

l’empresa/comerç____________________________________, amb telèfon _______________, 

e-mail _______________________________________________ i amb el núm. de N.R.T 

______________ desitja formalitzar la reserva d’un estand per a la 2a Fira d’Encamp amb 

els requeriments següents (indicar amb una X): 

• Espai a la Fira (carpa de 3x3m)  

 

• En cas de voler més superfície (una carpa addicional) indicar el 

motiu:________________________________________________________________ 

 

• Necessita caseta/carpa?:_____________________________________________ 

 

• O la portaran vostès?:_________________________________________________ 

 

2. Dipòsit de compromís de participació per a l’assistència a la fira 

           Autoritzo al Comú d’Encamp a la presentació del rebut, per un import de 150€, 

com a garantia per a la reserva d’un espai d’expositor a la 2a Fira d’Encamp del mes 

de maig de 2023. Així mateix, el Comú d’Encamp es compromet a retornar-ho un cop 

finalitzi la Fira. 

La cessió de l’espai serà gratuït; tanmateix la NO presència injustificada a la Fira, 

suposarà un càrrec pel sotasignat de 150€ en el següent número IBAN: 

AD_  _  _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _ 

Banc: ____________________________________________ 

Signatura_______________________       Representant Comú_____________________ 

 

 

 

 

 

Encamp a _______ de _______________________ del 2023 

 

  



 
 

3. Protecció de dades 
 

La informació personal que ens faciliti a través d’aquest formulari, passarà a ser 

introduïda en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Comú d’Encamp, i es 

mantindrà confidencial i protegida. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres 

finalitats, no s’entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb 

els principis de protecció de dades de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada 

de protecció de dades personals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 

i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques.  

Per complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de 

seguretat per a protegir les dades personals que ens faciliten, havent adoptat totes 

les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no 

autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.  

Té sempre dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició o 

cancel·lació de les dades personals que ens hagi proporcionat. Si així ho desitja, pot 

posar-se en contacte amb nosaltres, indicant el dret que desitja exercir junt amb una 

còpia del seu Document d’Identitat a: comu@encamp.ad.  

Responsable: Comú d’Encamp. Finalitats: gestionar la petició de reserva d’expositor i 

el dipòsit de compromís de participació, tractar les dades per prestar el servei més 

adequat, gestionar el dipòsit de compromís de participació. Bases legals: execució 

de la relació contractual, compliment d’una obligació legal i el consentiment. 

Durada de conservació: 1 mes. 

L’interessat declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades 

de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part del 

Comú d’Encamp en la forma i per a les finalitats indicades en la present política de 

privacitat. 

 

Encamp,  ___  de __________________ del 2023    

 

 

 

 

 

Nom i cognoms 

 

________________________________ 

 

 

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
mailto:comu@encamp.ad
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