
       

  

ANEXO 1 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN NO CLUB DE PRODUTO 

 COCIÑA DE ANCARES TERRAS DE BURÓN 
 

D / Dª.            

Con DNI nº    En calidade de propietario / representante  

do establecemento / empresa          

situado en            

concello de       NIF     

Tel. de contacto   Correo electrónico      

Web            

e pertencente ao sector de          

 

DECLARO 

1. Que son o representante legal / propietario da empresa citada anteriormente 

2. Que a empresa cumpre con tódolos requisitos legais, ambientais, laborais, etc. e conta 

coas licencias e permisos necesarios para exercer a súa actividade. 

3. Que estou interesado / a en tomar parte do club de produto Cociña de Ancares-Terras 

de Burón, organizado polo Xeodestino Ancares-Terras de Burón. 

4. O meu compromiso a seguir o proceso de admisión e formación, así como a cumprir 

coas obrigas do club de produto Cociña de Ancares Terras de Burón. 

5. Por todo iso, solicito ser admitido no club de produto Cociña de Ancares Terras de 

Burón. 

 

En                                                                         , a         de                   do         

 

 

 

Asdo. D/Dª 

 
En cumprimento da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámoslle que os seus datos persoais foron 
incorporados en ficheiros titularidade da Asociación Montes e Vales Orientais, cuxa finalidade é facilitar a xestión administrativa 
desenvolvida pola asociación. Vde. ten a posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición 
previstos na lei dirixíndose á seguinte dirección: Asociación Montes e Vales Orientais, rúa Dr. Escobar, s/n 27130 Ou Cadavo (Lugo). 
Esta mensaxe, e no seu caso, calquera ficheiro anexo ao mesmo, pode conter información confidencial, sendo para uso exclusivo do 
destinatario, quedando prohibida a súa divulgación copia ou distribución a terceiros sen a autorización expresa do remitente. Se 
Vde. recibiu esta mensaxe erroneamente, rógase notifíqueo e proceda ao seu borrado. 
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