
 

  CONCURS CATALÀ DE CANALS PORCINES 
Mercat del Ram 12, 13 i 14 d’abril de 2019 

 
FULL D’INSCRIPCIÓ 
 
Dades de l´explotació participant 
 

• Nom: 

• Adreça:  

• Població:      CP:  

• Telèfon:      E-mail:  

• Marca oficial de l´explotació:  

• NIF:  
 
Titular de l´explotació 
 

• Nom:  

• Adreça: 

• Població:     CP: 

• Telèfon:     E- mail: 

 
 
Presentació de l’animal a concurs: dijous 11 d’abril, de 10:00 a 12.30 h. al Recinte Firal el Sucre de 
Vic (entrada per la porta de darrera). 
 
El preu de les canals participants es liquidarà posteriorment al certamen d’acord amb el preu de 
mercat. 
 
Aquesta inscripció implica l’acceptació de les bases del concurs. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en quan al tractament 

de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la Llei Orgànica, 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i Garantia de drets digitals, l’ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS  informa: 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades 

Responsable 

ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS (OFIM) 
P5829901G  
C. Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5 2a, 08500-Vic  

Delegat de Protecció de Dades: dpdofim@vic.cat  

Finalitat i conservació de 
les dades 

L’OFIM tractarà les seves dades d’acord amb les següents finalitats: 

- Gestionar les dades dels representants així com de la resta de persones de contacte que intervinguin a 
la relació jurídica per participar en les diferents fires i mercats que organitza l’entitat.  Les dades seran 
conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les que han estat recollides. 

- Gestionar l’enviament de comunicacions comercials, en cas d’acceptació. Les dades seran conservades 
mentre l’interessat no exerceixi el seu dret d’oposició o supressió de les dades. En aquest sentit, 
l’interessat podrà exercir el dret de revocació en qualsevol moment.  

Legitimació 
El tractament de les dades serà lícit al ser necessari per l’execució de la relació jurídica entre les parts., o pel 
consentiment en el cas que correspongui.  

Destinataris No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal. 

Drets 

Accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir 

el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser 
exercits en el següent domicili C. Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5 2a, 08500-Vic.  
Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció 

de Dades, en cas d’incompliment per part de l’empresa.   
 

La comunicació de les dades personals sol·licitades és un requisit necessari per tal de poder participar a la fira o mercat que es realitzi.  
 
L’ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS li informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de Protecció de 
Dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. 

 

Signatura del titular i data: 
 
 
 
 
 


