D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades que ens faciliteu s’inclouran en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament i es podran incloure en altres fitxers automatitzats per ferne el tractament informàtic. Així mateix, us informam de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent amb sol·licitud expressa adreçada al Registre general.

SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ XIX FIRA
D’ARTESANIA 2019
SOL·LICITANT
Nom i llinatges

DNI/CIF

Adreça

C.P.

Població

Telèfon

Adreça electrònica

REPRESENTANT (només s’ha d’emplenar si és necessari)
Nom i llinatges

DNI/CIF

Adreça

C.P.

Població

Telèfon

Adreça electrònica

DADES NOTIFICACIÓ
Persona a qui es notifica
Mitjà preferent de notificació (per a persones físiques)

Sol·licitant

Representant

Notificació electrònica

Paper

A través de carpeta ciutadana

EXPÒS
Que estic interessat/da en participar en la XIX Fira d’Artesania de Ferreries que tindrà lloc els dies 12 (horari de
10.00 a 21.00 h) i 13 d’octubre de 2019 (horari de 10.00 a 14.00h)

DEMAN
Disposar de lloc per participar-hi
Nom comercial que desitja que figuri al cartell
Producte que comercialitza
Nº taules i plafons necessaris

Connexió elèctrica

(En el cas que hi hagi molts participants, s’assignarà una taula per participant)

Sí
No

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Fotocòpia del DNI
Carta d'artesà (o sol·licitud, en cas de trobar-se en tràmit) si es té
Detall de la classe d'articles que es vol vendre (fotografies del producte)
Darrera quota seguretat social treballadors autònoms
Acreditació d'assegurança de responsabilitat civil
Declaració responsable d'exercici d'activitat de venda ambulant o no sedentària
Autorització de sanitat en cas de venda d'aliments (menys fruita i verdura)
Data:

Signatura:

SR. BATLESSA DE L’AJUNTAMENT DE FERRERIES
A l´ampara del que disposa l´article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sobre procediment administratiu comú, el/la qui subscriu formula aquesta instància en els termes que s´hi consignen.
C/ SANT BARTOMEU, 55 - 07750 FERRERIES (ILLES BALEARS) - CIF P0702300E - TEL. 971 16 39 21 e-mail: adl@ajferreries.org

