ANNEX 1

PROPOSTA D’ACTIVITAT A REALITZAR A LA FIRA DEL RAM 2021 (MEMÒRIA)
1. DADES DE L’EXPOSITOR
Empresa
Persona de contacte
Telèfon
Correu electrònic

2. NOM DE L’ACTIVITAT (per sortir al programa)

A029-S-PDP-V001

UT- PS - PROMOCIÓ ECONÒMICA

3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
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4. PUNTS A DESENVOLUPAR (Criteris valoració)
CRITERI

Veure criteris que es valoraran per aplicar
descomptes, establerts segons punt 8.1 a
l’Annex 2 de la normativa

PUNTUACIÓ
(a omplir per
l’organització
de la Fira)

ESPECIFICAR

Dies i horaris en què es farà
l’activitat.
Públic a qui s’adreça.

Mitjans de difusió propis.

On es realitzarà l’activitat?

Cost de l’activitat per al públic.
Promou sinèrgies entre altres
expositors Fira Ram?
Tipus empresa i col·laboració.
Hi ha projecte patrocini?
Qui patrocina l’activitat?
Total puntuació

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES2
Responsable del tractament:
Finalitat del tractament:
Termini de conservació

Base jurídica del tractament:

Destinataris:

Drets de les persones:

Informació addicional:

Ajuntament de Tordera . Plaça de l’Església 2 . 08490 Tordera .
Telèfon 937643717 . Correu electrònic: tordera@tordera.cat . Web: tordera.cat
La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud.
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment
administratiu i d’arxiu històric.
La base legal per al tractament de les vostres dades és l’aplicació de les Bases reguladores
per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal del domini públic local amb motiu de la
celebració de la Fira-Mercat del Ram de Tordera 2021.
El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del
tractament o per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders
públics conferits al responsable del tractament.
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament es
reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu
quan us siguin requerides.
Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza.
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.
Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al
tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de
Tordera, o mitjançant la seu electrònica www.seu-e.cat/web/tordera/
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció
de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una
reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la
seva web o per mitjans no electrònics.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de
l’Ajuntament
de
Tordera
www.seu-e.cat/web/tordera/govern-obert-itransparencia/serveis-i-tramits/estat-dels-serveis/informacio-de-proteccio-de-dades-185
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