Anexa 1
Nr. __________/_________________
Către
S.C. TEGA S.A.
Cerere de participare la Târgul producătorilor și meșteșugarilor
Firma/Producătorul ______________________________________, cu sediul în
________________________________________________, posesoară a Certificatului de
înmatriculare/posesor al Atestatului de producător nr. ____________________________,
eliberat de ____________________________, având CUI (după caz) ________________,
înregistrat/ă în Registrul Comerțului sub nr. ____________________ (după caz), nr. tel.
______________________,
adresă
e-mail:
______________________________
reprezentat/ă
prin
____________________________,
comercializând
produse
______________________________________________________________________;
îmi exprim, prin prezenta, intenția de a participa la licitația publică cu strigare din data de
______________________, orele _________ (conform anunț), în vederea adjudecării unei
mese/unui loc din Târgul producătorilor și meșteșugarilor organizat de către S.C. TEGA
S.A., în colaborare cu Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru următoarele 3 date
consecutive:
___________________________________________________________,
pentru locul/locurile ________________________________ (se va trece codul locului
conform plan de amplasament).
Anexez prezentei, în fotocopie, următoarele acte:
- Autorizația eliberată de Direcţia Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa
Alimentelor (D.S.V.S.A.);
- Certificatul de înregistrare sau Atestatul de producător.
Prin semnarea prezentei cereri, declar că am luat la cunoștință prevederile
Regulamentului privind modul de desfăşurare a Târgurilor producătorilor şi
meşteşugarilor.
Prin semnarea prezentei cereri, îmi exprim exprim acordul cu privire la prelucrarea
de către Organizator a datelor mele cu caracter personal în vederea ducerii la bună
îndeplinire a obiectului prezentei cereri, în conformitate cu Regulamentul European nr.
679/2016, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția
datelor. Conform Regulamentului European nr. 679/2016, prelucrarea înseamnă orice
operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea sau modificarea,
utilizarea, divulgarea prin transmitere, consultarea etc., prelucrarea fiind legală și când este
necesară încheierii unei convenții, precum și ulterior acesteia în vederea executării și/sau
îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin Organizatorului.
*Prin participarea la Târgul producătorilor şi meşteşugarilor, participanții iau la cunoștință
faptul că, fotografia lor și a produselor comercializate de ei pot apărea public în diversele
materiale tipărite în scopuri publicitare de către organizatori.

Numele și semnătura

