JESÚS, ACTIVITATS I SERVEIS, SL

Fira de l’Oli i la Garrofa
de les Terres de l’Ebre
Pl. Pati Immaculada, 1
CP: 43590 - JESÚS
Tel: 977.50.07.35
Fax: 977.50.33.52
e-mail: emd@jesus.cat

DADES DE L’EXPOSITOR

Nom fiscal
Domicili
e-mail
NIF:

Població
Província
Tel:

CP
Comarca
Fax

DADES CATÀLEG

Nom Comercial
Domicili
e-mail
Activitat
Productes exposats /
Productos
Persona de contacte

Població
Província
Tel:

CP
Comarca
Fax

Marques
representades
Tel

Fax

PETICIÓ D’ESPAI ENVASADORS D’OLI
Estand modular: 150€
1 espai a la taula d’oli gourmet extraverge: 100€
El segon espai a la taula d’oli gourmet extraverge: 50€
A partir del tercer espai a la taula d’oli gourmet extraverge: 25€ / espai

Quantitat

Import
0€

0€
0€
0€

TOTAL:

0,00€

FORMA DE PAGAMENT

Ingrés en compte o transferència: ES83 2100 0696 0702 0006 2524
(Cal enviar el comprovant de l’ingrés per correu o fax abans de la data del
certamen)
Desitjant ser admès com a expositor de la Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre signa el present declarant conèixer i
acceptar les normes de participació de la Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre.
Jesús, ____ de __________ de 20__

Signatura i segell

SR. PRESIDENT DE JESÚS ACTIVITATS I SERVEIS, SL
De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que de les dades de
caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s’incorporaran al fitxer de titularitat municipal “Registre i gestió administrativa”, la finalitat del
qual és gestionar la petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les
vostres dades no seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra
sol·licitud, així com en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i, si escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del vostre document d’identitat, Jesús Activitats i Serveis, SL, Pl. Patí de la
Immaculada, 1, 43590, Jesús

