MODELO DE SOLICITUDE DE ADHESIÓN E DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª
con DNI

representando en calidade de

empresa
en
num
,CP
correo electrónico
e tipo de establecemento:
□ Restaurante □ Tapería

á

con CIF

e domicilio

rúa
, con teléfono

Peixería

Outros (especificar)

Nome do establecemento

solicita á Consellería do Mar a adhesión á marca de calidade “pescadeRías ¿de onde se non?”
conforme á Orde do 7 de febreiro de 2008 pola que se crea e regula o uso da marca.
Así mesmo Declara Responsablemente:
-

Que aportará en calquera momento que lle sexa solicitada pola Consellería do
Mar, a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos da marca.

-

Que a entidade atópase ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias
coa facenda estatal e autonómica e coa Seguridade Social impostas polas
disposicións vixentes.

-

Que usará o logotipo da marca segundo as indicacións da secretaría Xeral do
Mar.

-

Que se compromete a apoiar activamente o consumo de produtos da pesca
artesanal e o marisqueo da marca de calidade “pescadeRías ¿de onde
senon?”, así como difundir e promover o produto “pescadeRías ¿de onde se
non?” entre os seus clientes.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS: Os datos persoais recollidos a través deste formulario serán tratados na súa condición
de responsable pola Xunta de Galicia - Consellería do Mar, coa finalidade de rexistrar a solicitude de adhesión e declaración responsable respecto da marca de
calidade “pescadeRías ¿de onde senon?”, a súa tramitación e resolución.
A base lexitimadora para o tratamento dos datos persoais é o cumprimento dunha misión en interese público en base ao disposto no Decreto 50/2021, do 11 de
marzo, polo que se aproba a estrutura orgánica da Consellería do Mar e a Orde do 7 de febreiro de 2008 pola que se crea e regula o uso da marca
«pescadeRías, ¿de onde se non?». Os seus datos serán comunicados a entidades colaboradoras externas para a xestión da súa certificación e o uso da marca
de calidade.
As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable o acceso, rectificación, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos, a través da sede
electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.
Contacto co delegado/a de protección de datos e información adicional en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-protecciondatos

En

a

de

20

Selo e sinatura do representante da empresa

Remitirase ao Servizo de Mercados, ao correo electrónico trazabilidade-mercados.cmrm@xunta.gal
ou a pescaderiasdeondesenon.cmrm@xunta.gal

