INSCRIPCIÓ A LA FIRA D’ARTESANS
Registre

SOL·LICITANT
DNI / NIF

Expedient núm.

Nom i cognoms / Nom empresa, associació

Domicili

Núm.

Població

Codi Postal

Telèfon

Esc.

Pis

Porta

Adreça electrònica

Telèfon mòbil

Fax

EN CAS DE REPRESENTACIÓ D’EMPRESES, ASSOCIACIONS, COMUNITATS, etc.
DNI de la persona que signa (en cas de ser diferent Nom i cognoms de la persona que signa (en cas de ser diferent del/la sol·licitant)
del/la sol·licitant)

CARACTERÍSTIQUES DE L’OCUPACIÓ
Ofici artesà

Metres parada

Metres per treballar

DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTO
Fotocòpia del DNI
Fotocòpia del Carnet d'Artesà vigent
Dossier/ Currículum de l’artesà, del producte, de les fires a les quals ha participat, del procés de fabricació etc.
Fotocòpia de la Carta d'Artesà Alimentari en cas de vendre productes alimentaris
Fotocòpia del Registre Sanitari com elaboradors del producte, expedit per sanitat.
Fotografies del taller i dels productes que s’exposaran a la Fira
Fotocòpia del darrer rebut d’autònoms
Aquesta documentació només caldrà presentar-se si és la primera vegada que s’opta a participar a la Fira d’Artesans, a excepció de les fotografies de
nous productes, si n’hi ha, i del Carnet d’Artesà que serà d’obligatòria presentació cada any i el darrer rebut d’autònoms i les còpies dels TC1 i TC2.

SOL·LICITO
La inscripció a l’edició d’enguany de la Fira d’Artesans

Mollet del Vallès,

d

de

UsUs
informem
que segons
el Reglament
2016/679
de 27 d’abril
2016, Reglament
general
de protecció
de dades
(RGPD),en
l’Ajuntament
de Mollet del
Vallès és responsable
del
informem
que segons
la Llei(UE)
15/1999
de protecció
dededades
de caràcter
personal,
les dades
facilitades
aquest document
s'incorporaran
a un fitxer
tractament
les l'Ajuntament
dades facilitades
amb
la finalitat
de gestionar
la vostra
sol·licitud en
virtut de la normativa
legal aplicable
i en el marc
la vostra relació
amb aquesta
administració
titularitatdede
per
dur
a terme
la sol·licitud
demanada
i facilitar-vos
la informació.
Així mateix,
usde
informem
que podeu
exercir
els drets
pública.
De la rectificació,
mateixa manera
us informem que
les vostresadreçant-vos
dades no seran a
cedides
a terceres parts,
tret d’obligació
legal. Així
mateix,
us informem
que podeu
exercir
drets o a
d'accés,
cancel·lació
i oposició,
l'Ajuntament
de Mollet
del Vallès,
plaça
Major,
1. 08100
Mollet
del els
Vallès
d'accés,
rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional que podreu trobar a https://www.molletvalles.cat/nota-legal/
ajuntament@molletvalles.cat.

01/2019

Signatura de la persona interessada/representant

