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SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ
PREU ESPAI D’EXPOSICIÓ
L’espai destinat a les empreses participants és el Hall principal del Palau de Congressos de Girona,
serà l’espai que acollirà tota l’activitat de la jornada exceptuant les ponències.
El preu de participació és de 750,00€ +10% iva i inclou:
Espai d’exposició de 4m² amb punt de llum.

(taula alta + 2 tamborets de fura)
Assistència als coffee breaks i al dinar que es servirà al Hall.
Assistència a les ponències de la jornada. (excepte actes tancats)
Menció de l’empresa al newsletter del Congrés Girocamping PRO.
Inserció de material comercial dins la bossa d’obsequi que es
donarà als assistents.
*L’empresa haurà de portar el seu propi suport gràfic (roll up) així com el suport promocional
(fulletons, tablet...)
*La distribució de l’espai que acull el hall del congrés no permet disposar de molts espais d’exposició,
per aquest motiu s’adjudicaran els espais en funció de l’odre cronològic de formularis d’inscripció
que es rebin fins a completar l’espai disponible.
NOM COMERCIAL DE L’EMPRESA: ___________________________________________________
DADES FISCALS
Empresa: _________________________________________________ CIF: __________________
Adreça: _________________________ CP: ____________ País: _________________________
Telèfon: ____________________________________ E-mail: _____________________________
INFORMACIÓ DE CONTACTE
Nom: _____________________________ Cognoms: ____________________________________
Càrrec: _________________________________________________________________________
Telèfon: __________________________ E-mail: ______________________________________
Adreça: _____________________________ CP: __________ País: _______________________
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FORMA DE PAGAMENT
Cost de l’espai d’exposició: 750,00€ + 10% iva.
Tots els pagaments s’han d’efectuar, a favor de l’Associació de Càmpings de Girona –
GirocampingPRO® mitjançant transferència bancaria al número de compte especificat a la factura
que s’emetrà un cop rebuda aquesta sol·licitud.
Per registrar correctament el seu pagament cal indicar en la transferència el nom de l’empresa i el número de
la factura.
*La persona que signa la sol·licitud de participació declara conèixer, i es compromet a complir la normativa de participació
exposada al web del Girocamping PRO (www.campingsingirona.com/girocampingPRO/)

Data: _________________

Signatura i segell: ______________________

AQUEST DOCUMENT S’HA DE RETORNAR OMPLERT, SIGNAT I ESCANEJAT A info@girocamping.com
També s’ha d’enviar signat el document sobre la protecció de dades que hi ha a continuació.
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CLÀUSULA PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem
que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS
DE GIRONA amb CIF G17116153 i domicili social al c/Bonastruc de Porta 15, 17001 de Girona, i que a
continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per
aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions
automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que l’ASSOCIACIÓ DE
CÀMPINGS DE GIRONA te previst realitzar:
Finalitat: captació, registre i tractament de dades dels assistents per gestionar la inscripció i la participació
a les activitats organitzades per l’entitat.
-

Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat
anteriorment mencionada.

-

Base legítima: el consentiment de l’interessat.

Finalitat: captació, registre i tractament d’imatges de les imatges captades mitjançant fotografies i/o vídeos
realitzats per l’entitat, amb la finalitat de potenciar la imatge corporativa i/o promocionar les activitats de
l’entitat i publicar-les a la pàgina web i/o xarxes socials de l’entitat.
-

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment donat.

-

Base legítima: el consentiment de l’interessat.

Igualment i d’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per utilitzar les imatges captades
mitjançant fotografies i/o vídeos realitzats per la nostra entitat, amb la finalitat anteriorment mencionada.
SÍ autoritzo al tractament de les imatges.
NO autoritzo al tractament de les imatges.
Finalitat: gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals.
-

Termini de conservació: 5 anys, en compliment de la Llei General Tributària.

-

Base legítima: el compliment de la llei.

-

Cessions: les seves dades seran comunicades, en el cas de ser necessari, a l’Agència Tributària, bancs,
caixes i organismes i/o administració pública amb competència en la matèria, amb la finalitat de
complir les obligacions tributàries i fiscals establertes a la normativa aplicable. A més, se l’informa
que la base legitimadora de la cessió és el compliment d’una llei.

Finalitat: gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la
qual està subjecte l’entitat.
-

Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per
reclamar-li una possible responsabilitat.

-

Base legítima: el compliment de la llei.
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Cessions: les seves dades seran comunicades, en el cas de ser necessari, a organismes i/o
administració pública amb competència en la matèria, amb la finalitat de complir amb les obligacions
establertes a la normativa aplicable. A més, se l’informa que la base legitimadora de la cessió és el
compliment d’una llei.

També l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, adreçant-se per escrit a l’adreça
de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.
D’acord amb els drets que li atorga la normativa vigent i aplicable de protecció de dades, podrà exercir els
drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al
tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat pel
tractament de les mateixes, adreçant la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu
electrònic info@campingsingirona.com. Podrà adreçar-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la
reclamació que consideri oportuna.
Les dades identificades amb la marca (*) s’entenen com camps obligatoris i requerits, en conseqüència
s’entendran com a necessaris per emprendre les finalitats esmentades amb anterioritat.
L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA informa que amb la firma del present document atorga el
consentiment explícit pel tractament de les dades amb les finalitats anteriorment esmentades.
La persona sotasignada actua en nom i representació de tots els membres de la seva empresa assistents a les
activitats organitzades per l’entitat i declara haver informat als altres membres sobre el present document i,
en nom d’ells,
SÍ autoritzo al tractament de les imatges.
NO autoritzo al tractament de les imatges.

Empresa: ________________________________________________________________________________
CIF: ____________________________________________________________________________________
Nom i cognoms: __________________________________________________________________________
DNI: ____________________________________________________________________________________

Signatura: ____________________

AQUEST DOCUMENT S’HA DE RETORNAR OMPLERT, SIGNAT I ESCANEJAT A info@girocamping.com
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