
 

 
CESSIÓ DE DADES / CESIÓN DE DATOS 

 
Volem mantindre-li informat del tractament que realitzem de les seues dades personals, garantint-li 
la protecció d'aquestes conforme a la normativa vigent. 

 
Les dades personals recollides en el formulari de sol·licitud d'expositors i totes aquelles facilitats per 
vosté han sigut incorporades en un fitxer que la FUNDACIÓ FIRA DEL LLIBRE manté amb la finalitat de 
gestionar la sol·licitud. 

 
Per tant, per a l'efectiva gestió de la sol·licitud d'expositors ha de marcar la casella que apareix a 
continuació: 

 
❏ Done el meu consentiment a que les meues dades personals figuren incorporades en el fitxer 

que la FUNDACIÓ FIRA DEL LLIBRE manté amb finalitats de gestió. 
 

Li preguem que en el cas de produir-se alguna modificació de les seues dades, ens ho comunique 
per qualsevol de les vies posades a disposició amb la finalitat de mantindre la seua informació 
actualitzada. 

 
En qualsevol cas, té dret en qualsevol moment a accedir, rectificar, o cancel·lar les dades referents 
a la seua persona, incloses en el nostre fitxer sol·licitant-lo a través del correu electrònic 
firallibre@firallibre.com o dirigint-se per escrit a la FUNDACIÓ FIRA DEL LLIBRE amb domicili en Gran 
via Ramon i Cajal, 1 porta 3, 46007 

 

En  a  de  de 2020 

Nom i signatura del SOL·LICITANT, 

———————————————————————————————————————— 
 

Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, 
garantizándole la protección de éstos conforme a la normativa vigente. 

 
Los datos personales recogidos en el formulario de solicitud de expositores y todos aquellos 
facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que la FUNDACIÓ FIRA DEL LLIBRE mantiene 
con la finalidad de gestionar la solicitud. 

 
Por lo tanto, para la efectiva gestión de la solicitud de expositores debe marcar la casilla que 
aparece a continuación: 

 
❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que la FUNDACIÓ FIRA 

DEL LLIBRE mantiene con finalidades de gestión. 
 

Le rogamos que en el caso de producirse alguna modificación de sus datos, nos lo comunique por 
cualquiera de las vías puestas a disposición con la finalidad de mantener su información 
actualizada. 

 
En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, o cancelar los datos 
referentes a su persona, incluidos en nuestro fichero solicitándolo a través del correo electrónico 
firallibre@firallibre.com o dirigiéndose por escrito a la FUNDACIÓ FIRA DEL LLIBRE con domicilio en 
Gran via Ramon y Cajal, 1 puerta 3, 46007 

En  a  de  de 2020 

Nombre y firma del SOLICITANTE, 
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