FULL D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA “ELABORACIÓ CENS EMPRESES
AGROALIMENTÀRIES I DEL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ DEL BAIX EBRE”
En/na (nom i cognoms) ............................................................................................. com a
representant de l’empresa (nom de l’empresa) ......................................................, manifesto la
voluntat d’adherir-me al projecte “Baix Ebre Avant”.
Al tal fi, i d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre la protecció de dades,
dono el meu consentiment al Consell Comarcal del Baix Ebre per a fer públiques les nostres
dades al cens del sector agroalimentari i en el material que s’editi des del projecte, així com
per al seu ús en totes les accions de promoció que es desenvolupin des d’aquest.
Per la meva part, em comprometo:
-

-

Que compleixo els requisits per formar part del cens: Les empreses que poden entrar
en el cens són les empreses que produeixen o elaboren producte propi amb els registres
sanitaris corresponents, no poden entrar aquelles empreses sense registre sanitari.
Caldrà que el producte es comercialitzi amb marca pròpia o a través de venda directa a
consumidor final. No poden entrar aquelles empreses que només fan venda de
productes de tercers i no comercialitzen producte propi.
Que les dades facilitades en el cens són totes correctes.
A participar activament, en la mesura de les meves possibilitats, en totes les accions
que es promoguin des del projecte.

Data i signatura,

En el cas de voler exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades en
aquesta fitxa, us podeu adreçar al Consell Comarcal del Baix Ebre al telèfon 977 445 308 i posar-vos en
contacte amb l’Àrea de Promoció Econòmica. O bé mitjançant el correu electrònic a
baixebreavant@baixebre.cat

Aquesta acció ha estat subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte “Treball a les 7
comarques” i amb el finançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.

