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FOLLA DE INSCRICIÓN RUTAS “REVERA VINUM COMPOSTELA”

DATOS DO ESTABLECEMENTO
Nome do establecemento 
Rúa/praza 
Número  Tel/móbil
e-mail 
Páxina web ou Facebook 
Día de peche semanal 

DATOS DO CONTACTO
Nome 
Apelidos 
Tel/móbil  e-mail 

RUTAS ‘REVERA VINUM COMPOSTELA’
FICHA TÉCNICA

Nome do
establecemento

Horario dos viños

INFO E INSCRICIÓNS: Rúa das Salvadas 29 . 15705 Santiago de Compostela T: 981 59 27 00 correo-e: socios@santiagohosteleria.org 
A ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE RESTAURACIÓN E HOSPEDAXE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA é o Responsable do tratamento dos datos 
persoais das persoas interesadas e infórmalles que os seus datos, facilitados directamente ou por persoa autorizada, trataranse, de conformidade co disposto no 
Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril ( RXPD), e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro ( LOPDGDD), para xestionar as actividades desenvolvidas en rela-
ción co RUTAS “REVERA VINUM COMPOSTELA” por interese lexítimo do responsable (art. 6.1. f RGPD). Os seus datos non se comunicarán a terceiros, salvo obriga 
legal, e conservaranse durante non máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento ou mentres existan prescricións legais que ditaminen a súa custodia, 
e cando xa non sexa necesario para iso, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a anonimización dos datos ou a destrución total dos 
mesmos. Como persoa interesada ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, así como dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión 
dos seus datos e o de limitación ou oposición ao seu tratamento dirixíndose á Rúa Salvadas, 29 15705 Santiago de Compostela (A Coruña). E-mail: informacion@
santiagohosteleria.org Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta 
á normativa vixente. 

+ INFO E INSCRICIÓNS: Rúa das Salvadas 29 . 15705 Santiago de Compostela T: 981 59 27 00 correo-e: socios@santiagohosteleria.org

Revera Vinum
I ENCONTRO DO VIÑO GALEGO
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