
 

AJUNTAMENT DE RODONYÀ 

 

"FIRA’T 2023 - MERCAT DE PROXIMITAT DE RODONYÀ" 

Sol·licitud de participació 
 

Nom i cognoms 

 

 
Adreça 

 

 
C.P. 

 
Població NIF Telèfon contacte Correu electrònic 

 
 

 

Per participar a FIRA'T 2023 - Mercat de proximitat de Rodonyà el proper 27 de 
maig del 2023. 

 

Característiques de la parada: 

- Artesà, productor o intercanvi?         

- Tipus de producte / activitat:          

- Metres lineals (max 3ml):          

- Porta tendal o carpa?     SI - NO (marcar l'opció desitjada) 

- Necessita subministrament elèctric?   SI - NO (marcar l'opció desitjada) 

- Opció dinar per paradistes / artesans?  SI - NO (marcar l'opció desitjada) 

 en cas afirmatiu, quantes persones?   (màxim 3 per sol·licitud) 

 

Declaro que conec i accepto les bases per participar a FIRA'T 2023 - Mercat de proximitat de 

Rodonyà. 

 

Signatura, 

 

__________________________, _____ de ______________ del 2023 

 

Nota: enviar formulari complimentat a aj.rodonya@altanet.org amb el títol de "Fira’t Rodonyà" a 
l’assumpte o presencialment a les oficines de l'Ajuntament de Rodonyà en horari de 9.00 a 
13:00 hores de dilluns a divendres i de 17:00 a 20:00 dimecres, dijous i divendres. Per a més 
informació es pot trucar al telèfon 977 628 528 dins del mateix horari que el de les oficines de 
l'Ajuntament. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
 

El Responsable del tractament de les dades que ens faciliteu en aquest formulari és l’Alcaldia de l’Ajuntament de Rodonyà i el Delegat 
de protecció de Dades és la Subunitat de Protecció de dades i Transparència de la Diputació de Tarragona. Les dades seran tractades 
amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. 
 

La base jurídica del tractament és el compliment de tasques en interès públic i/o l'exercici de poders públics i/o el consentiment de 
l'interessat i/o el compliment d'una obligació legal.  

 

El destinatari de les dades és aquest Ajuntament. No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal. Podeu exercir en 
qualsevol moment els drets d’accés, rectificació i supressió, quan correspongui, de les vostres dades i els de limitació i oposició al seu 
tractament. 
Al revers d’aquesta sol·licitud trobareu informació complerta  sobre protecció de dades. 



 
 
 
 
 
 
 
 
CONSENTIMENT I DEURE D'INFORMAR SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES 

 

 
L'Alcaldia de l'Ajuntament de Rodonyà és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que ens 
faciliteu en aquesta sol·licitud, sent les seves dades de contacte: Plaça Major 1, 43812 Rodonyà (Tarragona); correu 
electrònic: aj.rodonya@altanet.org; telèfon: 977 628 528. Igualment podeu posar-vos en contacte amb el Delegat de 
protecció de Dades, pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les vostres dades personals i a l'exercici 
dels vostres drets, sent les seves dades de contacte: C/ Pere Martell 2, 43001 Tarragona; correu electrònic: 
sam.protecciodades@dipta.cat; telèfon: 977 296 699. 
 
Les dades personals que faciliteu en aquesta sol·licitud seran tractades amb la finalitat de gestionar-la. No es prendran 
decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil. 
 
La base jurídica del tractament és el consentiment de l'interessat. 
 
En cas que la legitimació del consentiment provingui de la persona interessada, aquesta té dret a retirar el 
consentiment atorgat en qualsevol moment. 
 
La manca d'aportació de les referides dades tindrà els efectes no poder gestionar la vostra sol·licitud. 
 
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Rodonyà està tractant dades personals que li 
concerneixen, o no. 
 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les 
dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin 
necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. 
 
En determinades circumstàncies previstes a l'art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament 
de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions. 
 
Els interessats poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que les 
dades personals que li afectin siguin objecte d'un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en 
l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en que el tractament és necessari per la 
satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests 
interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de l'interessat. 
 
El termini de conservació de les dades es durà a terme de conformitat amb la normativa d'arxius i gestió documental. 
 
Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria 
donar compliment a la finalitat corresponent. 
 
Si considereu que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podeu presentar una reclamació davant l'autoritat de 
control, Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
 
Consentiment: 
 
Mitjançant aquesta signatura dono el meu consentiment exprés per tal que l'Alcaldia de l'Ajuntament de 
Rodonyà, responsable del tractament, pugui tractar les meves dades personals d'acord amb la informació que 
consta en aquest document. 
 
 
 
......................................................, ....... de ....................................... de 2023     
 
 
Signatura, 

 


