Campaña promoción dos viños de Barro
SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN

“Brindemos polo noso” – Viños de Barro, viños de calidade.
ESTRATEXIA PROMOCIONAL DE DINAMIZACIÓN DO COMERCIO LOCAL 2020/2021

Concellería de Promoción Económica, Emprego, Xuventude e Turismo
- Datos da persoa TITULAR DO ESTABLECEMENTO
NOME E APELIDOS:

D. N. I.:

ENDEREZO DO TITULAR DO ESTABLECEMENTO:
Rúa, lugar e núm.

Parroquia

Enderezo electrónico da persoa responsable:

Teléfonos:

- Datos do establecemento
Denominación Comercial:

C.I.F. se é distinto do Titular

ENDEREZO DO ESTABLECEMENTO:
Rúa, lugar e núm.

Parroquia

Con esta inscrición comprométome a participar na “Campaña de promoción dos viños de
Barro “Brindemos polo noso” – Viños de Barro, viños de calidade - CONCELLO DE BARRO e a
aceptar as bases do mesmo.
Barro, a ........... de ...................... de 2021

Asdo:

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE BARRO
Concello de Barro. Santo Antoniño nº11 – Perdecanai (36194)
Barro (Pontevedra)
986 711 002
www.barro.gal oficinas@barro.gal
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Consentimento e Deber de Informar aos Interesados sobre Protección de
Datos
Fun informado de que esta Entidade vai tratar e gardar os datos achegados na instancia e
na documentación que a acompaña para a realización de actuacións administrativas

Información básica sobre protección de datos
Responsable: Concello de Barro
Finalidade: Tramitar procedementos e actuacións administrativas.
Lexitimación: Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de
poderes públicos outorgados a esta Entidade.
Destinatarios: Cederanse datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos
Encargados do Tratamento dos Datos. Non hai previsión de transferencias a terceiros
países.
Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como
se explica na información adicional.
Información

Adicional:

Pode

consultar

a

información

adicional

e

detallada

sobre

a

rotección de Datos na seguinte dirección https://barro.sedelectronica.gal/privacy
Firma
PRESTA

O

SEU

CONSENTIMENTO

para

que

a

entidade

realice

consultas

dos

datos

do

solicitante/representante a través da Plataforma de Intermediación de Datos e outros
servizos interoperables

Concello de Barro. Santo Antoniño nº11 – Perdecanai (36194)
Barro (Pontevedra)
986 711 002
www.barro.gal oficinas@barro.gal
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