ANEX ll
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A L'OCUPACIÓ DE LLOCS DE VENDA AMBULANT O NO
SEDENTÀRIA EN ELS MERCATS PERIÒDICS I TEMPORALS D'ESTIU DEL TERME DE CALVIÀ

DADES DEL SOL·LICITANT:
Nom i Llinatges
DNI-CIF
Adreça a efectes de notificacions:
CP:

Població:

Telèfon
EN REPRESENTACIÓ DE:
Nom i Llinatges:

Fax:

E-mail:

DNI-CIF
Telèfon

Fax:

E-mail:

Adreça a efectes de notificacions

CP:

Població:

D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, posem en el seu coneixement que:
1.- El responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal és l'Ajuntament de Calvià, titular del CIF: P0701100J, amb domicili al
carrer Julià Bujosa Sans, 1, batle n.º 1, 07184 Calvià.
2.- Les dades de contacte del delegat de protecció de dades de l'Ajuntament són: dpd@calvia.com
3.- La finalitat amb la qual es tracten les seves dades és la gestió i concessió de les autoritzacions per a la concurrència, ocupació del lloc i venda
en els mercats periòdics temporals i Fires del municipi, així com la instrucció de procediment sancionador, tot això d'acord amb el Reglament
municipal per a l'organització, instal·lació i muntatges diaris i temporals.
4.- La base legal per al tractament de les seves dades és el desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i
autonòmica reguladora del règim local.
5.- La informació es conservarà d'acord amb els criteris i terminis establerts en la Llei 15/2006, del 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental
de les Illes Balears.
6.- Cessions de les dades previstes: publicacions en els supòsits previstos en el Reglament regulador per a l'organització, instal·lació i muntatge
de mercats periòdics i temporals en el terme municipal de Calvià i la normativa d'aplicació; a altres AAPP amb competències en la matèria en els
supòsits previstos en el Reglament; als denunciants en cas de procediments sancionadors iniciats a instàncies de denúncia de particular; llistats
d'adjudicataris provisionals i definitius; notificacions a una pluralitat d'interessats.
7.- Podrà exercir, en els casos i forma prevists en la legislació vigent, els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i
portabilitat en el Servei d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans , Batle, núm. 1 (Calvià).
8.- En tot cas, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Pot trovar més informació al respecte en la seva
pàgina web: www.aepd.es''

DADES DEL LLOC DE VENDA:
Producte i Sector:
Nombre de Llocs sol·licitats:
Ordre de Preferència Sol·licitada*:

1

2

3

4

*STAP Santa Ponça, MAG Magaluf, PNVA Palmanova, PEG Peguera.

Carta Artesà:

SÍ

NO

(marcar el que sigui procedent amb una creu)

Resident a Calvià:

SÍ

NO

(marcar el que sigui procedent amb una creu)
C/. Julià Bujosa Sans, Batle, 1.
Tel. 971 13 91 00
07184 Calvià. Mallorca

Antiguitat Mercat:
una creu)

Any 2016

Any 2017

Any 2018

(marcar el que sigui procedent amb

DECLARO sota la meva exclusiva responsabilitat:
1º.-Que les dades contingudes en aquest document són certes.
2º.-Que compleixo els requisits establerts en la normativa vigent, especialment els següents:
 Que tinc capacitat jurídica i d'obrar i no estic sotmès a cap causa limitadora de la meva capacitat
jurídica i d'obrar que inhabiliti el naixement d'una relació jurídica amb l'Administració.
 Que reuneixo les condicions exigides per la normativa reguladora de producte o productes objecte de
venda ambulant o no sedentària.
 En el cas de venda de productes alimentaris, que disposo dels coneixements necessaris per a la
manipulació d'aliments i que estic inscrit en el Registre d'Empreses, Establiments i Productes del
Sector Alimentari de les Illes Balears quan sigui exigible.
 Que compleixo la legislació vigent en matèria d'autoritzacions de residència i treball, en el cas de
treballadors o empresaris procedents de tercers països no membres de la Unió Europea.
 Que estic al corrent de pagament en les meves obligacions amb l'Ajuntament de Calvià.
 Que estic al corrent en el pagament de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Agència
Estatal de l'Administració Tributària.
 Que estic en possessió de la documentació que acredita que compleixo els requisits establerts en les
presents bases a partir del dia d'inicide l'activitat.
 Que els requisits i les condicions indicades les mantindré durant el termini d'execució de l'activitat
objecte de les presents bases.
Calvià, a

de

de 20

Signat:

SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ

C/. Julià Bujosa Sans, Batle, 1.
Tel. 971 13 91 00
07184 Calvià. Mallorca

