DOC.1 ): SOLICITUDE PARA INCLUSION NA WEB MECAM.NET
1. Datos de identificación da persoa física ou xurídica solicitante:

Nome e apelidos/Razón social

NIF/CIF

CNAE

Estado/nacionalidade do establecemento principal

Enderezo (rúa, nº, piso, porta, parroquia)
Código Postal

Cidade

Provincia

Comunidade Autónoma

País

Teléfono

Fax

Enderezo electrónico

2. Datos de identificación da persoa representante

Nome e apelidos/Razón social

NIF/CIF

Enderezo (rúa, nº, piso, porta, parroquia)
Código Postal

Cidade

Provincia

Comunidade Autónoma

País

Teléfono

Fax

Enderezo electrónico

Indicar o medio de notificación preferente:
Enderezo postal
Enderezo electrónico

SOLICITO ser autorizado/a para incluír os produtos, que se detallan nos documentos
que se xuntan, na web de comercialización www.mecam.net da marca “Encaixe de
Camariñas. Produto de calidade”
E acepta que esta autorización é provisional e finalizará cando o Concello de Camariñas
o determine, cando sexa aprobado o Regulamento de concesión da Marca Encaixe de
Camariñas, produto de calidade ou por baixa voluntaria do autorizado/a. Neste último
caso remitirá solicitude de baixa da web mecam.net ao Concello de Camariñas.
En__________________, a____ de_____________ de 20__

Asd:______________________

I.- DOCUMENTACIÓN:
Copia compulsada do DNI/NIF da empresa/entidade e representante
Copia compulsada de CNAE
Copia licenza apertura de local (no caso de ter local comercial)
Copia compulsada alta de réxime de autónomos (no seu caso)
Copia compulsada carta artesán de palilleira vixente, deseñadora, picadora emitida por unha administración
pública ou entidade dependente ou vinculada a esta.
Copia compulsada do rexistro vixente como Obradoiro artesán de encaixe, deseño, picadora
Copia compulsada de inscrición no rexistro correspondente da sociedade ou entidade
Documento de poder de representación no caso de sociedades e entidades e copia DNI do/a representante
Documento xustificativo nas empresas e entidades de contar coa produción de produtoras de encaixe con
autorización para uso da marca Encaixe de Camariñas. Produto de Calidade
Para produtoras, deseñadoras ou picadoras que non conten con carta artesán
Xustificantes de ter 500 horas de experiencia laboral como encaixeira, palilleira, picadora e 500horas de
formación en encaixe-150 delas en Encaixe de Camariñas.
Outros documentos (especificar)
Fichas identificativas dos productos que incluirá na web mecam.net

DECLARO
QUE acepto e acato as normas de participación na web mecam.net e Regulamento Técnico da marca Encaixe
de Camariñas. Produto de Calidade cos compromisos que implica.
QUE acataré, sen reservas, os acordos por parte do Concello de Camariñas relativos á tramitación desta
solicitude de acordo coas normas de participación na web mecam.net.
QUE autorizo ao Concello de Camariñas para a realización das visitas, comprobacións e procedementos
necesarios para o cumprimento dos requisitos reflectidos nas normas de participación na web mecam.net e no
Regulamento técnico da Marca Encaixe de Camariñas, facilitando a documentación ou tarefas necesarias para
o cumprimento das normas establecidas
QUE autorizo ao Concello da Camariñas a inclusión no ficheiro dos participantes na web mecam.net
conforme ao establecido nas normas de participación na web mecam.net.
QUE me comprometo a notificar calquera modificación ou alteración dos datos e circunstancias que afecten
aos parámetros para autorización a participara na web mecam.net
QUE empregaré a Marca Encaixe de Camariñas. Produto de Calidade nas condicións que se especifican normas
de participación na web mecam.net non farei uso abusivo da mesma.
O que declaro en____________ a ________ de_______ de 20__
Asd:_____________________
Dacordo coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informamos que os seus datos
personais incorporaranse ao ficheiro "Uso de la marca “Encaixe de Camariñas. Produto de calidae" do Concello de Camariñas (A Coruña),
coa finalidade de xestión do uso desta. O seus datos so serán cedidos ás Administracións ou Entes públicos que o riquieran no uso das súas
competencias previstas nunha norma con rango de lei. Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición,
dirixidose por escrito ao Rexistro Xeral do Concello de Camariñas, praza de Insuela 57. 15123 Camariñas (A Coruña), indicando no asunto
Exercicio de Dereito LOPD. Por outra parte, dacordo coa Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do
comercio electrónico, ao informar ao campo enderezo electrónico ou teléfono móvil, autoriza ao Concello de Camariñas a enviarlle
mensaxes email ou SMS relativos á xestión da marca Camariñas. Produto de Calidade.

