
FORMULARI DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ CONCURS 
DE TASTS D’OLIS NOVELLS DE LA FIRA DE L’OLI NOVELL, 

DELS CÍTRICS I DEL COMERÇ DE SANTA BÀRBARA 

INFORMACIÓ DE REGISTRE A omplir per la organització. 

REGISTRE D’ENTRADA

DADES PARTICIPANT 
A OMPLIR PER L’INTERESSAT/DA 
Senyali amb una X a cada apartat l’opció que correspongui. 
Escriure amb lletra majúscula.  

EMPRESA 

PERSONA DE CONTACTE 

TELÈFON NIF/NIE/CIF 

ADREÇA 

CP I POBLACIÓ 

MAIL 

ACTIVITAT 

DADES TÈCNIQUES 
A OMPLIR PER L’INTERESSAT/DA 
Senyali amb una X a cada apartat l’opció que correspongui. 
Escriure amb lletra majúscula.  

CATEGORIA 

MARCA 

DENOMINACIÓ D’ORIGEN PROTEGIDA 
NO DENOMINANCIÓ D’ORIGEN PROTEGIDA 

Signatura 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA AMB LA SOL·LICUTD (Senyalar amb una X) 
Mostra dels olis que entrin a concurs 
Formulari de sol·licitud 
Annex I declaracions responsables 
Annex II drets d’imatge 
Altra documentació aportada: 



ANNEX 1: DECLARACIONS 
A OMPLIR PER L’INTERESSAT/DA 
Senyali amb una X a cada apartat l’opció que correspongui. 
Escriure amb lletra majúscula.  

En/Na 

amb domicili a 

i amb NIF/NIE núm. 

en representació de (si s’escau) 

DECLARO: 

PRIMER.- Que, l’empresa que es presenta al concurs, es troba al corrent de pagament de les 

obligacions tributàries i de la Seguretat Social en data que es signa i que es compromet a complir 

tots els requisits legals per a participar al CONCURS DE TASTS D’OLIS DE LA FIRA DE L’OLI 

NOVELL, DELS CÍTRICS I DEL COMERÇ DE SANTA BÀRBARA, eximint a l’Ajuntament de 

Santa Bàrbara de qualsevol responsabilitat derivada del no compliment dels esmentats requisits, 

tant legals com sanitaris.  

SEGON.- Que manifesto la meva voluntat d’adherir-me al CONCURS DE TASTS D’OLIS DE 

LA FIRA DE L’OLI NOVELL, DELS CÍTRICS I DEL COMERÇ DE SANTA BÀRBARA 

gestionat per l’Ajuntament de Santa Bàrbara i complint en tot moment els requisits de participació a 

les bases de participació del concurs. 

A     ,    

Signatura 

Les dades de caràcter personal que es facilitades en aquest formulari, quedaran registrades en un fitxer custodiat per l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara, amb la única finalitat que s’expressa a les bases d’aquesta convocatòria. Per aquest motiu poden exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició davant l’esmentat responsable, amb direcció a carrer Rota de l’Alto, 2, 43570 de  Santa Bàrbara, 
Tarragona.



ANNEX 2: DRETS D’IMATGE 
A OMPLIR PER L’INTERESSAT/DA 
Senyali amb una X allí on correspongui:  

INTERESSAT/DA 

NIF/NIE 

CP I POBLACIÓ 

REPRESENTANT LEGAL 
(si s’escau) 

NIF/NIE 

Autorització drets d’imatge: l’Ajuntament de Santa Bàrbara, en tant que responsable del tractament de les 
dades personals de l’interessat/da, l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que 
estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre 
(LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge, per la qual cosa se li facilita, a continuació, la informació del tractament: 
Finalitats i legitimació del tractament: enregistrament d’imatges i vídeos de les activitats dutes a terme pel 
Responsable del tractament per fer-ne publicitat en els mitjans de comunicació (per consentiment de 
l’interessat, art. 6.1.a GDPR). En cap cas es publicarà el nom de l’Interessat. 
Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la 
finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui 
necessari per aquest motiu, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir que les dades 
siguin anonimitzades o totalment destruïdes. 
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers sense el seu consentiment, tret que sigui 
obligació legal. L’interessat/da pot autoritzar o no el tractament tot marcant amb una «x» la casella 
corresponent de SÍ (dono el consentiment) o NO (no dono el consentiment) per a les següents categories de 
destinataris en el document adjunt.  
Drets que té l’interessat/da: dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, 
portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament. Dret a presentar una 
reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la 
normativa vigent. Pot exercir els seus drets escrivint al correu ajuntament@santabarbara.cat o bé en persona a 
carrer Rota de l’Alto, 2 (43570 Santa Bàrbara, Tarragona).  

Autoritzo els següents tractaments: 

Publicació en mitjans propis del responsable. 
Publicació en mitjans externs del responsable. 

A     ,     

Signatura 

Les dades de caràcter personal que es facilitades en aquest formulari, quedaran registrades en un fitxer custodiat per l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara, amb la única finalitat que s’expressa a les bases d’aquesta convocatòria. Per aquest motiu poden exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició davant l’esmentat responsable, amb direcció a carrer Rota de l’Alto, 2, 43570 de  Santa Bàrbara, 
Tarragona 
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