Diputació de Girona

Sol·licitud d’inscripció
a la 4a edició del concurs per a l’obtenció de la
marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat
Agroalimentària
1. Dades d’identificació de l’empresa sol·licitant
Nom de l’empresa o raó social
Nom comercial
Adreça
Municipi
NIF/CIF

Telèfon/s

Codi postal

Comarca
Web
Adreça electrònica
Facebook

Twitter

Instagram

Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC)
Registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments (RGSEAA)
Altres registres

1.2. Dades d’identificació de la persona signant de la sol·licitud
Cognoms i nom
NIF
Càrrec a l’empresa

1.3. Dades de la persona de contacte per al seguiment de l’expedient
Cognoms i nom
Càrrec
Telèfon

Adreça electrònica
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2. Presentació de l’empresa (màxim 2.000 caràcters)

3. Categoria del producte
Categoria:

Làctics

Subcategoria:

Recuit d'olleta

4. Dades del producte
Nom comercial
Matèries primeres
Condicions de conservació
Producció (quilos, litres, nombre d’ampolles, etc.)
Preu de venda al públic (PVP)
Adreça d’elaboració
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5. Descripció del producte.
En cas que presenteu un producte per a una especialitat singular, detalleu les seves característiques excel·lents, diferenciades i
úniques. (Adjunta, heu de presentar la documentació complementària que consta al punt 7.)

6. Fitxa de tast (Detalleu les instruccions de manipulació i de preparació del producte, la temperatura a què s’ha de servir, etc.)

7. Documentació complementària (en format PDF)
Fitxa tècnica del producte (ingredients, traçabilitat de les matèries primeres, i productes i materials auxiliars)
Imatge del producte.
Altres segells, certificats alimentaris o analítiques del producte
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8. Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: Registre dels participants del concurs per a l’obtenció de la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat
Agroalimentària.
Legitimació: Compliment d’una obligació legal (art. 6.1 c del RGPD) i d’una missió d’interès públic (art. 6.1 e del
RGPD).
Destinataris: Les dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes del
procediment administratiu.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al
tractament i sol·licitud de la limitació del tractament, per la qual cosa cal adreçar-se a la Diputació de Girona.
> Cliqueu aquí per consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades.

9. Declaració
La persona signant SOL·LICITA participar al concurs Girona Excel·lent 2020-2021, assumeix totes les responsabilitats que
en puguin derivar i DECLARA:
· ·Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud es corresponen amb la realitat.

Signatura
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