
Inscripció - COMPRA LOCAL
Formulari d'inscripció com a comerç adherit a la campanya de foment del comerç local de 
Bunyola 2022. Emplena aquest formulari per participar a la campanya. 
Disponible formulari online aquí: https://forms.gle/Zj52m2GUNcyfHWbk6

DADES DE CONTACTE:

> Nom i cognom :__________________________________________________________

> Telèfon de contacte: ______________________________________________________

> Email de contacte: _______________________________________________________

> Repetir email: ___________________________________________________________

NOM DEL COMERÇ o NEGOCI que inscrius 

ATENCIÓ, el nom aquí sol-licitat serà el que apareixerà al llistat de comerços adherits i 
que servirà per identificar el vostre comerç/negoci.

Nom del comerç: __________________________________________________________

________________________________________________________________________

>   Tipologia de Comerç
Marca la tipologia principal del teu comerç i sinó apareix a la llista, indica’l al camp obert:
Restauració / Bar
Alimentació
Perruqueria / Estètica
Papereria / Estanc
Productes Naturals
Supermercat
Serveis varis
Altres:_________________________________

>  Marca si el teu Comerç forma part de l'Associació d'Empresaris de Bunyola *

SÍ                No

INSCRIPCIÓ A 
LA CAMPANYA

https://forms.gle/Zj52m2GUNcyfHWbk6


> SEGELLS DEL COMERÇ *

IMPORTANT: Us recordem que el segell pot ser qualsevol forma, logotip, imatge, una 
paraula... per això us demanem una mostra o fotografia per identificar comerç i segell. No 
cal un segell amb el nom de l'empresa si no el teniu. L'espai destinat pel segell a la 
butlleta de participació és reduït, serà necessaris segells de dimensions reduïdes.

Signatura

Dades personals
Les  seves dades personals  seran usades per  a  la  nostra  relació  i  per  poder  prestar-li  els  nostres serveis.  Aquestes  dades  són
necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, la qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat. Així mateix,
podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els
nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. En qualsevol moment
es  pot  adreçar  a  nosaltres  per  saber  quina  informació  tenim sobre  vostè,  rectificar-la  si  fos  incorrecta  i  eliminar-la  una  vegada
finalitzada la nostra relació. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat).   Per tal de
sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI:
AJUNTAMENT DE BUNYOLA, SA PLAÇA.4. C.P. 07110, BUNYOLA (Illes Balears). En cas que entengui que els seus drets han estat
desatesos, pot formular una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

< Estampa aquí el teu segell


