DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PARTICULAR SOBRE ALIMENTOS ELABORADOS
E/OU ADQUIRIDOS FORA DO RECINTO DO FESTIVAL SONRÍAS BAIXAS

………………………………………………………………………, con DNI………….,…………………. por medio
do presente documento expresamente declara:
•

Que coñece e acepta as condicións para acceder con comidas e bebidas elaboradas e/ou
adquiridas fóra do recinto do Festival SonRías Baixas.

•

Que pretende acceder ao recinto do festival portando os seguintes alimentos:
1.2.3.4.5.-

•

Que os referidos alimentos son para consumo propio e que poderá compartilos con outras persoas
(familiares, amigos?) da súa contorna social ou familiar, baixo a súa responsabilidade.

•

Que expresamente exonera a Play Plan S.L.U. de calquera responsabilidade por contaminacións
alimentarias ou reaccións alérxicas que o declarante poida sufrir na súa persoa polo consumo dos
referidos alimentos, así como as contaminacións alimentarias ou reaccións alérxicas que eses
mesmos alimentos poidan provocar en terceiras persoas por ser compartidos con elas.
SINATURA E DATA

Conforme á normativa de protección de datos de carácter persoal, Play Plan S.L.U., organizadora do Festival
SonRías Baixas, declara:
•
•

•
•

Que os datos incorporados á presente declaración non serán incorporada a ningún ficheiro automatizado.
Que os datos incorporados á presente declaración non serán usados nin tratados para ningún propósito,
excepto para o caso de servir de proba en caso de reclamación contra Play Plan S.L.U. polos feitos declarados
no presente documento. Tampouco serán cedidos a terceiros excepto para a súa presentación ante as
autoridades xudiciais ou administrativas, chegado o caso.
Que a presente declaración será custodiada nun arquivo físico, na sede de Play Plan S.L.U., polo prazo
máximo de 1 ano e 6 meses desde a data da firma. Transcorrido ese prazo, será destruída.
Que o/a declarante pode exercer os dereitos que lle outorga a LOPD ante Play Plan S.L.U., renunciando
expresamente ao dereito de cancelación durante o prazo establecido no punto anterior, por canto o seu
exercicio baleiraría de contido o obxecto desta declaración. Máis datos de contacto en www.playplan.es

Pola firma desta declaración, o/a declarante acepta expresamente as condicións sobre protección de datos
arriba indicadas.

