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Us informem que les dades personals rebudes mitjançant aquest formulari de reserva de Tiquets de la Fira 
del vi de Gratallops (TASTETS DE GRATALLOPS) de la web de www.tastetsdegratallops.com, així com 
l’adreça de correu electrònic facilitada, no seran incorporades a cap fitxer. 

 
1- Les dades enviades mitjançant el formulari de reserves de Tiquets de Tastets de la web de la Fira del vi 
de Gratallops, www.tastetsdegratallops.com, tan sols s’utilitzaran per enviar-vos com a resposta automàtica 
la forma de pagament i el procediment de formalització de la reserva o bé per contactar amb vosaltres per 
telèfon per aclarir qualsevol dubte. 

 
L’AJUNTAMENT DE GRATALLOPS es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest 
formulari, única i exclusivament per la finalitat esmentada anteriorment. En cap moment s’emmagatzemaran 
en cap suport ni s’utilitzaran aquestes dades a efectes publicitaris ni qualsevol altres que no siguin únicament 
per formalitzar la vostra reserva de Tiquets. 

 
Un cop l’Interessat rebi la confirmació de la reserva de Tiquets al correu electrònic facilitat en aquest formulari 
de reserves, aquestes dades seran totalment eliminades del nostre Sistema i, per suposat, no es faran servir 
per a altres fins ni es facilitaran a tercers.  
 
L’usuari que utilitzi aquest formulari, mitjançant l’acceptació de les condicions, declara tenir coneixement del 
destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula. 

 
Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició, en els termes 
establerts per la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), presentant o enviant una sol·licitud per escrit, 
dirigida a: C/de Dalt, S/N 43767 GRATALLOPS, o a través de correu electrònic a 
info@tastetsdegratallops.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent 
i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES". 

 
En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de 
Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el gestor de 
continguts del Lloc Web és L’AJUNTAMENT DE GRATALLOPS, propietari  del domini 
www.tastetsdegratallops.com  
 
L’esmentat domini d’Internet www.tastetsdegratallops.com es d’us exclusiu per a facilitar informació de la Fira 
del vi de Gratallops (Tastets de Gratallops) i per poder fer una pre-reserva de Tiquets online per la Fira del vi 
i és propietat de l’Ajuntament de Gratallops, C/ de Dalt, S/N, 43737-Gratallops. 
 
L’enviament de dades i ús d’aquest Formulari de reserves de Tiquets del lloc web de 
www.tastetsdegratallops.com, implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades. 

Clàusula de consentiment del formulari de reserves de Tiquets de la web www.tastetsdegratallops.com   Pàgina 1 de 1 

mailto:restaurant@rincondediego.com

