
SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NA 
II FEIRA DA CERVEXA DE VERÍN. 2022 

7, 8 e 9 Outubro do 2022.  PARQUE DA PREGUIZA DE VERÍN

LIMITE de INSCRICIÓN: ANTES DO 25 DE SETEMBRO DE 2022 (fóra deste prazo, consultar á organización)

Datos expositor:

Nome Apelidos: ___________________________________________________________________________
Nome da Empresa:_________________________________________________________________________
D.N.I./CIF: _______________________________________________________________________________
Enderezo: ________________________________________________________________________________
Código Postal: _____Localidade/Provincia: ____________________________________________________
Tlfno. fixo/móbil: _____________________________E-mail.: _____________________________________
Sector de Actividade: ______________________________________________________________________
Produtos a expor: __________________________________________________________________________

SOLICITA

Participar na II FEIRA DA CERVEXA DE VERÍN que terá lugar os vindeiros 07, 08 e 09 de outubro de 
2022 no Parque da Preguiza de Verín.

O  solicitante  manifesta  coñecer  as  Bases  de  Participación  da  II  Feira  da  Cervexa  de  Verín  e  o 
compromiso de aceptalas así como  a normativa a que debe axustarse a súa actividade.

Sinatura, ___________________________ En ___________ a ___  de _______________ de 2022  

Enviar a solicitude  por algún dos seguintes medios: 

a) Rexistro do Concello de Verín -no andar baixo da casa consistorial 
b) Sede Electrónica do Concello de Verín: https://verin.sedelectronica.gal
c) Correo electrónico:  adl@verin.gal  .   
d) Na Oficina de Desenvolvemento Local do Concello de Verín (pranta baixa)

Importante:     
Dacordo cos artigos 5 e 6 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, CONSINTO EXPRESAMENTE que os meus datos de carácter persoal, facilitados  
á Entidade CONCELLO DE VERIN no marco dos Programas de Promoción Económica, sexan incorporados a un ficheiro, inscrito por esa Entidade na AEPD, coa finalidade de xestionar a relación  
cos participantes en accións de promoción económica e realizar un seguimento e control da súa actividade empresarial, e sexan así mesmo cedidos á Consellería de Traballo e Benestar e ao C. E. E.  
I. Galicia S.A. (BIC Galicia) coa mesma finalidade.
Declaro ter sido informado da posibilidade de exercitar os meus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento mediante escrito, acompañado de copia de documento  
oficial que me identifique, dirixido ao Concello de Verín no enderezo Praza do Concello, s/n 32600 Verín (Ourense).

Información relativa a tratamento e Protección de Datos. (RXPD):
En cumprimento da normativa de Protección de Datos, e tendo en conta as disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de  
2016, relativo á protección das persoas físicas no tratamento de datos persoais e aos respectivos artigos 13 e 14 do citado RXPD, informámoslle que calquera dato recabado por  
este medio, que Vd. nos proporcióne, será incorporado a un Rexistro de Actividades de Tratamento denominado Xestión Municipal, o tratamento dos seus datos farémolo  
co único fin de xestionar o devandito servizo e únicamente para xestión e trámite do seu expediente. No tratamento dos seus datos, aplicaremos a normativa de protección de  
datos e políticas de seguridade que establece o Esquema Nacional de Seguridade e  RXPD, si desexa acadar máis información do tratamento de datos, o xeito de informar  
establecémolo por capas e poñemos á súa disposición un cadro informativo do tratamento de datos que pode consultar http://verin.sedelectronica.gal/privacy.0 ou acadar dita  
información nas dependencias de este Concello, tamén ten dereito a: obter confirmación de si estamos tratando os seus datos persoais, a dereito de acceso, a rectificar  
e suprimir os datos, solicitar a portabilidade dos mesmos, a opoñerse o seu tratamento e solicitar a limitación deste , para elo pode dirixir solicitude a este Responsable  
de Tratamento no seguinte enderezo:  Prza.  do Concello, 1 VERÍN (32600) (Ourense), tamén dirixíndose por vía mail a:secretaria@verin.gal .  Ditas solicitudes deberán 
dirixirse a Delegada de Protección Datos, facendo referencia ao dereito que pretende exercer e achegando copia do seu DNI/NIF ou documento que o/a  identifique. 

ILMO. SR.ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE VERÍN
Praza do Concello, 1 -32600 Verín, Ourense Teléfono 988 410 000 Fax 988 411 900, www.verin.gal 

http://www.verin.gal/
mailto:adl@verin.gal
https://verin.sedelectronica.gal/

