XXX FIRA D’HERBES REMEIERES
I PRODUCTES ARTESANS DE VILANOVA DE SAU

Diumenge 5 de juny de 2022
FULL D’INSCRIPCIÓ
NOM i COGNOMS : ______________________________________
ADREÇA : _______________________________________________
C.P i POBLACIÓ : _______________________________________
TELÈFON : ______________________________________________
e-mail : ______________________________________________
METRES DE PARADA : __________________________________
TIPUS i DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE : _________________
___________________________________________________________

OBSERVACIONS:
Cal adjuntar fotocòpies del DNI, de la carta d’artesà, de la llicència d’activitats
econòmiques, i del carnet de manipulador d’aliments (el que correspongui en cada
cas). Posteriorment caldrà enviar el comprovant d’ingrés a La Caixa.
Enviar per email a:
Fira d’Herbes Remeieres i Productes Artesans – Organització – Herbolari de Sau
C/ Santa Maria, 5 – 08519 Vilanova de Sau – Telèfon informació : 938847104
e-mail: info@herbolaridesau.com
L’enviament del full d’inscripció no suposa automàticament l’acceptació de la
parada ni l’atorgament d’un lloc a la fira. L’organització contactarà directament amb
els sol·licitants per tal de confirmar l’acceptació de la seva assistència. En cas de
que el sol·licitant no rebi resposta s’entendrà que no s’ha acceptat la seva petició.
Segons el que es disposa en la LOPD 15/1999, Herbolari de Sau (propietat de l'empresa Sotacingles SL) informa que la informació de caràcter personal utilitzada
per aquesta tramesa resta inclosa en un fitxer de la seva resposabilitat. Si desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició pot enviar un
correu electrònic a info@herbolaridesau.com o una carta a Sotacingles, SL, C/ Santa Maria, 5. 05819 Vilanova de Sau (Barcelona - España).
Con arreglo a lo dispuesto en la LOPD 15/1999, Herbolari de Sau (propietat de l'empresa Sotacingles SL) informa que la información de carácter personal utilizada
para este envío está incluida en un fichero cuyo responsable es Sotacingles, SL. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición
puede enviar un correo electrónico a info@herbolaridesau.com o una carta a Sotacingles, SL, C/ Santa Maria, 5. 05819 Vilanova de Sau (Barcelona - España).

