Ajuntament de Cocentaina

Plaça la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
"MERCAT AMBULANT DE DIJOUS"
NOM/RAÓ SOCIAL:

NIF:

DIRECCIÓ:

Núm.:

POBLACIÓ:

Província:

CP:

TELÈFON 2:

TELÈFON 1:
E-MAIL:

MÒBIL:
Documentació a aportar per a baremació:

• Document acreditatiu de l'experiència en l'exercici de la professió
(certificats d'altres Ajuntaments, etc...).
• Document acreditatiu que perteneix a associacions de comerciants.
• Informació del producte i foto del lloc.
• Document acreditatiu de l'adhesió a la Junta Arbitral de Consum de la Generalitat.
* Una volta assignat el dret a participar al mercat s'haurà d'aportar:
• NIF
• Alta en el cens d'obligats tributaris de l'Agència Tributària.
• Alta en el IAE.
• Alta en la Seguretat Social.
• Acreditació que compta amb una pòlissa de Responsabilitat Civil mínima de 150.000€, així com
acreditació del pagament de la mateixa.

COCENTAINA

Signat:
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Ajuntament de Cocentaina

Plaça la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I
ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina - CIF:P0305600I
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registe General. Plaça de la Vila, 1. 03820
Cocentaina.
Finalitat: Poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d'ells, així com altres activitats
municipals sol·licitades per l'interessat.
Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una missió que es realitza en
interès públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment
Administratiu Comú.
Destinataris: Les dades es comunicaren a altres Administracions Públiques sempre que siga necessari i existisca
normativa legal que ho empare.
Drets: Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seues dades
personals o no. Les persones interessades: tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al
tractament de les seues dades i portabilitat de dades tal com es detalla en la "Informació Addicional".
Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent
adreça: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6

Preste el meu consentiment perquè l'entitat realitze consultes de les dades del sol·licitant/representant
que disposen altres administracions a traves dels serveis interoperables i plataformes d'intermediació de
dades.
Signatura:

A Cocentaina, el
dd/mm/aaaa

Plaça la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I REL: 01030566

