INVITACIÓ
2x1

UN

Món
d’Experiències

VÀLIDA ELS DIES 19, 20 i
21 D’ABRIL DEL 2013

Horari de 10h a 20h.
Vàlida per a tan sols un accés,
un sol día. Se’n prohibeix la venda.
Emplena les teves dades personals que
tens a continuació i presenta aquesta
invitació a taquilla i
aconseguiràs dues
entrades al
preu d’una.

Recinte Montjuïc
19-21 Abril 2013
www.saloturisme.com

Emplena aquest formulari amb les teves dades personals i rebràs informació sobre els nostres salons i les seves promocions.
Entrega aquesta invitació a l’entrada del saló i podràs accedir lliurement*.
*Vàlida per un sol accés els dies: 19, 20 i 21 d’abril de 2013 de 10h a 20h.
E-mail

Nom

Cognoms

Data de naixement

Empresa

Província

Pais

C. P.

Població

Adreça

Tel.

Fax

Per donar compliment a la LOPD 15/1999 i la LSSICE 34/2002, i a la resta de disposicions legals, l'informem que les seves dades de caràcter personal, que facilita voluntàriament, passaran a formar part d'un fitxer automatitzat de caràcter personal el responsable de
fitxer del qual és FIRA DE BARCELONA. Autoritza la utilització de les dades per a les comunicacions, incloent les que es facin per correu electrònic, que FIRA DE BARCELONA dugui a terme amb finalitats promocionals o informatives de les activitats que organitza i/o a les
quals dóna suport amb la seva logística. Així mateix, queda informat que les seves dades es poden comunicar, amb obligació de confidencialitat, a les empreses col·laboradores de FIRA DE BARCELONA, sempre que això sigui necessari perquè aquestes duguin a terme
el servei contractat. Queda igualment informat de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades, per a la qual cosa s'ha d'adreçar per carta o correu electrònic a FIRA DE BARCELONA, DEPARTAMENT DE RELACIÓ AMB
EL VISITANT (DRV), Av. Reina Maria Cristina, s/n, Palau núm. 1 (Barcelona 08004) o a lopd@firabcn.es. Si no vol rebre més informació comercial per correu electrònic, enviï un correu a lopd@firabcn.es.

