
 
 
 

 
En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a què les dades personals facilitades siguin  incorporades en un 
fitxer denominat “ Gestió d’ expedients i procediment administratiu”  responsabilitat de l’ Ajuntament d’ Hostalric, i seu al c. Raval, n. 45. 17450 Hostalric (Girona). 
La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la seva petició i donar-li resposta. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran 
conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.   En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, 
així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes 
peticions caldrà que es faci en  l’oficina d’atenció al ciutadà, en c. Raval n. 45. 17450 HOSTALRIC (Girona).  Així mateix es podrà presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de protecció de dades o ficar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades en dpo@hostalric.cat  

 

Annex 1. DECLARACIÓ D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA DE NADAL PER LA 
REACTIVACIÓ DEL COMERÇ D’HOSTALRIC 
 

REPRESENTANT LEGAL EMPRESA (nom i 
cognoms)   

DNI    

Correu electrònic (a efectes de notificacions)   

Telèfon  de contacte   

    

RAO SOCIAL / NOM ACTIVITAT   

CIF/NIF   

TIPUS D’ACTIVITAT (descripció)   

Adreça   

CP i Localitat  17450, HOSTALRIC 

 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 
 
✓ Que compleixo / que l’activitat que represento compleix amb  els requisits establerts en 

les Bases reguladores de la campanya de nadal per la reactivació del comerç 
d’Hostalric. 
 

✓ Que he llegit i accepto el contingut de les Bases reguladores de la campanya de nadal 
per la reactivació del comerç d’Hostalric, i m’ ADHEREIXO de forma expressa a la 
present campanya, participant en la mateixa, en els termes i amb les condicions que 
s’acorden en les Bases reguladores. 
 

✓ Que l’activitat que represento es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la seguretat social, incloent-hi els tributs locals. 
 

✓ Que l'activitat que represento compleix els requisits establerts per la normativa que la 
regula, així com amb totes les mesures higièniques i de prevenció davant la Covid-19 
establertes per les autoritats sanitàries. 

 

 
 

 
 Hostalric,          de                            de      2021      
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