SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE 1
D’EXPLOTACIONS VITÍCOLES-CANVI DE DADES PERSONALS
Nom i Cognoms

NIF

Domicili

Telèfon

Municipi

Codi Postal

e-mail

TIPUS D’EXPLOTACIO
Viticultor individual
Viticultor soci de cooperativa o SAT inscrita. Nom de la Cooperativa:

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

1.

Dades de la persona que autoritza

Nom i Cognoms del titular del compte (omplir si es diferent del inscrit)

2.

NIF

Dades del compte bancari

Entitad bancària

Adreça de la oficina

Compte client (24 dígits)
ES

A omplir per societats o persones que actuïn en representació d’un tercer2
Nom i Cognoms

2

NIF

Càrrec o parentesc

En el cas de que la sol·licitud la efectuï una persona jurídica o una persona que no pugui signar.

Localitat i data

Signat......................................................
Mitjançant el present formulari vostè és informat que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer titularitat
de Consell Regulador de la DOP CAVA, essent tractades amb la finalitat d’ordenació i control del Registre 1 de viticultors, així com per
la gestió de la seva condició d’inscrit en el Consell Regulador de la DOP CAVA als efectes legals i estatutaris oportuns, comunicant-li
que la informació sol·licitada és obligatòria per a les finalitats esmentades i entenent prestat el seu consentiment per a aquesta
incorporació, mitjançant la signatura del present document. L’informem així mateix, que les dades podran ser comunicades o cedides
d’acord amb la normativa de protecció de dades als tercers especificats en el fitxer. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’accedir a
les dades facilitades, així com sol·licitar, si escau, la seva rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les mateixes en els termes
establerts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant una comunicació
escrita indicant tal circumstància i acreditant fefaentment la seva identitat al Consell Regulador de la DOP CAVA, a l’Avinguda Tarragona,
24, 08720 Vilafranca del Penedès.

SR. PRESIDENT DEL CONSELL REGULADOR DE LA DOP CAVA
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