
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA PARTICIPACIÓ A LES FIRES

De conformitat amb el Reglament Europeu UE 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018
de Protecció de Dades Personals, l’informem que el responsable del tractament de les da-
des de caràcter personal que ens ha proporcionat és L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès,
amb domicili a 08480-L'Ametlla del Vallès, Plaça de l'Ajuntament, 1, amb NIF P0800500A,
Tel. 93 843 25 01.
Les dades personals que ens ha proporcionat i/o han estat recopilades seran tractades per
la declaració responsable per a la par2cipació a fires.
Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què es re2ri
el seu consen2ment a l’efecte.
La base jurídica per dur a terme aquest tractament de dades és el consen2ment de l'usuari
atorgat a l'efecte.
Les seves dades personals no seran transmeses per al seu ús per tercers, llevat que hàgim
ob2ngut el seu consen2ment o quan així ho exigeixi la llei.
En tot cas, l'usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de
control (Autoritat Catalana de Protecció de Dades) si ho es2ma oportú.
L'usuari pot exercir davant de l'Ajuntament els seus drets d'accés, rec2ficació, supressió,
limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions

individuals automa2tzades, inclosa l'elaboració de perfils. De la mateixa manera, en els
tractaments de dades en els que la legi2mació es basi en el consen2ment donat per l'u-
suari, aquest té el dret a re2rar aquest consen2ment en qualsevol moment, sense que això
afec2 la licitud del tractament basat en el consen2ment previ a la seva re2rada.
Per a l'exercici d'aquests drets, l'usuari pot enviar la sol·licitud per escrit a: Ajuntament de
l'Ametlla del Vallès, Ref .: Protecció de Dades, Plaça de l'Ajuntament, 1, 08480 - L'Amet-
lla del Vallès (Barcelona), o mitjançant el correu electrònic dadespersonals@ametlla.cat.
Delegat de protecció de dades (DPD). El DPD és el garant del compliment de la norma2va
de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera inde-
pendent, l’aplicació del compliment de la norma2va de protecció de dades. Hi podeu con-
tactar mitjançant:
Correu electrònic: dpd.ajametlla@diba.cat. Telèfon: 93 472 65 00
Adreça: Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS
Diputació de Barcelona. Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta. Passeig de la Vall
d’Hebron, 171. 08035 Barcelona

Nom i cognoms: En representació de:

DNI o NIF:

Signatura

L’Ametlla del Vallès, d de 20

Adreça: Població: C.P.

Telèfon: Mòbil:

Correu electrònic:

Declaro sota la meva responsabilitat:

1- Que compleixo tots els requisits legal i administra2us establerts per a la venda ambulant de ....................................................
al municipi de l’Ametlla del Vallès.
2- Que la meva inscripció ha estat degudament tramitada mitjançant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament amb el
document de sol·licitud específic de par2cipació als esdeveniments.
3- Que es2c en possessió de la documentació requerida per l’Ajuntament i que aquesta estarà vigent durant tot el termini
de la celebració de l’esdeveniment.
4- Que es2c al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social i d’Hisenda.
5- Que Es2c donat/da d’alta en l’epígraf de l’impost d’ac2vitats econòmiques número 036 o equivalent
6- Que Es2c al corrent del pagament de la taxa per ocupació del domini públic municipal
7- Que Es2c al corrent del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil que dona cobertura a l’ac2vitat que es2c
sol·licitant.
8- Que em comprometo a aportar la documentació jus2fica2va dels requisits establerts, quan sigui requerida per
l’Ajuntament.
9- Que els productes objecte de venda ambulant reuneixen les condicions exigides per la norma2va vigent.
10- Que el muntatge de la parada reuneix les condicions exigides per la norma2va vigent.
11- Que la totalitat del personal que par2cipi en la parada de l’esdeveniment sol·licitat, no té antecedents de delictes de la
naturalesa sexual, als efectes del que estableix la Llei orgànica 1/1996, de protecció Jurídica del Menor.

Autoritzo a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès a comprovar les dades incloses en aquesta declaració, ja sigui mitjançant
requeriment per l’aportació de la documentació, o mitjançant consulta als organismes oficials que correspongui.
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