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FFIIRRAABBRRIILL________________  2222  ii  2233  dd’’AAbbrriill  ddee  22002233  
FFUULLLL  DD’’IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓ  
EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ  DDEE  MMAAQQUUIINNÀÀRRIIAA  AAGGRRÍÍCCOOLLAA  
  
  

NNoomm  ii  ccooggnnoommss::  
DDNNII::                                                                                                                                                                                                                                
  

RRaaóó  ssoocciiaall::  
CCIIFF::  
  
AAddrreeççaa::  
PPoobbllaacciióó::  
CC..PP::  
  
TTeellèèffoonn  ddee  ccoonnttaaccttee::  
ee--mmaaiill::  
  

  
PPrreeuu  ddee  ll’’eessppaaii::  11,,0099€€//mm22  

  
DDeessiittjjaanntt  ppaarrttiicciippaarr  aa  llaa  FFIIRRAABBRRIILL  22002233  ssooll··lliicciittaa  llaa  rreesseerrvvaa  ddee::  

  
EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ  MMAAQQUUIINNÀÀRRIIAA::  ÚÚnniiccaammeenntt  iinncclloouu  llaa  rreesseerrvvaa  ddee  ll’’eessppaaii..                                                                                                                                                                         
NNoo  hhii  hhaa  ccoonnnneexxiióó  ddee  lllluumm  ii  aaiigguuaa..                                                                                                              TToottaall  mmeettrreess  qquuaaddrraattss  ________xx  11,,0099€€  ==__________________      
NNoo  iinncclloouu  mmoobbiilliiaarrii..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
AArrttiicclleess  qquuee  eexxppoossaa::  

  
DDAATTAA  MMÀÀXXIIMMAA  DD’’IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓ::  1155  DDEE  MMAARRÇÇ  DDEE  22002233  
  

  
DDrreettss  ppeerr  llaa  rreesseerrvvaa  ddee  ll’’eessppaaii::  
UUnn  ccoopp  rreebbuuddaa  ll’’aacccceeppttaacciióó,,  eess  ffaarràà  uunn  iinnggrrééss  ppeerr  llaa    ttoottaalliittaatt  ddee  ll’’iimmppoorrtt    eenn  aallgguunn  dd’’aaqquueessttss  
nnúúmmeerrooss  ddee  ccoommppttee  qquuee  ss’’iinnddiiqquueenn..  AA  ll’’iinnggrrééss  hhaa  ddee  ccoonnssttaarr  FFIIRRAABBRRIILL  ++  NNoomm  ii  ccooggnnoommss  

  
EEss5555--22110000--33552288--00222255--00000000--11558811  ––  CCAAIIXXAABBAANNKK  
EEss6677--00118822--55663344--11330022--00000022--00008888  ––  BBBBVVAA  
  
  
LLaa  rreesseerrvvaa  ddee  ll''eessppaaii  sseerràà  vvààlliiddaa  uunn  ccoopp  ss''hhaaggii  ffeett  eeffeeccttiiuu  ll''iinnggrrééss..    EEnn  ccaapp  ccaass,,  eess  ppooddrràà  
ppaarrttiicciippaarr  aa  llaa  ffiirraa  ssii  nnoo  ss’’hhaa  eeffeeccttuuaatt  eell  ppaaggaammeenntt  pprrèèvviiaammeenntt..  
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JJuunnttaammeenntt  aammbb  aaqquueessttaa  ffuullllaa  dd''iinnssccrriippcciióó  ccaall  aaddjjuunnttaarr::  
  

••  FFoottooccòòppiiaa  ddeell  DDNNII..  
••  RReebbuutt  ddee  ll’’úúllttiimm  ppaaggaammeenntt  ddeell  ll’’aasssseegguurraannççaa  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  cciivviill..  
••  RReebbuutt  dd’’aauuttòònnoommss..  
••  FFoottoo  ddee  llaa  sseevvaa  ppaarraaddaa  ((ssii  ééss  nnoouu  eexxppoossiittoorr))..  

  

  

  
AAmmbb  llaa  iinnssccrriippcciióó  aa  llaa  FFiirraabbrriill  22002233  DDEECCLLAARROO::  
  

  QQuuee  aacccceeppttoo  eell  rreeggllaammeenntt  ii  ll’’oorrddeennaannççaa  ffiissccaall  qquuee  hhii  hhaa  ppuubblliiccaatt  aa  wwww..eellppeerreelllloo..ccaatt::  

RREEGGLLAAMMEENNTT::  hhttttpp::////wwwwww..eellppeerreelllloo..ccaatt//ffiirraabbrriill--22002200//iinnffoorrmmaacciioo--ii--rreeggllaammeenntt--ppooddeerr--ppaarrttiicciippaarr  
OORRDDEENNAANNÇÇAA::  hhttttpp::////wwwwww..eellppeerreelllloo..ccaatt//ssiitteess//eellppeerreelllloo//ffiilleess//rreeccuurrssooss//OOrrddeennaanncceess//2233__ttaaxxaa__ffiirraa..ppddff  

  

  QQuuee  ddoonnoo  eell  ccoonnsseennttiimmeenntt  eexxpprrééss,,  ggrraattuuïïtt,,  iinnffoorrmmaatt  ii  iinneeqquuíívvoocc  aa  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  eell  

PPeerreellllóó,,  CCIIFF  PP44331100660000DD  ppeerr  aa  llaa  ccaappttaacciióó  ii  ppoosstteerriioorr  ddiiffuussiióó  ddee  llaa  mmeevvaa  iimmaattggee  oo  ddee  llaa  

ppeerrssoonnaa  qquuee  rreepprreesseennttoo  aa  llaa  ppààggiinnaa  wweebb,,  xxaarrxxeess  ssoocciiaallss,,  rreevviisstteess,,  ppuubblliiccaacciioonnss  

iinnffoorrmmaattiivveess  ii  ccoommeerrcciiaallss  oo  qquuaallsseevvooll  aallttrree  mmiittjjàà  ppeerr  ppaarrtt  ddee  ll''eennttiittaatt  aauuttoorriittzzaaddaa  ii  hhee  

eessttaatt  iinnffoorrmmaatt  oo  iinnffoorrmmaaddaa  ll’’úúss  qquuee  ssee’’nn  ffaarràà  ddee  lleess  mmaatteeiixxeess..  

  
  QQuuee  ssee  mm’’hhaa  iinnffoorrmmaatt  ddee  ll’’úúss  ddee  ttrraaccttaammeenntt  ddee  ddaaddeess  ppeerrssoonnaallss  ii  ddee  ddiiffuussiióó  dd’’iimmaattggee  

qquuee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  ddeell  PPeerreellllóó  eenn  ffaarràà  ii  sséé  qquuee  lleess  ddaaddeess  ppeerrssoonnaallss  ii  lleess  iimmaattggeess  sseerraann  

iinnccoorrppoorraaddeess  aall  RReeggiissttrree  dd’’AAccttiivviittaattss  ddee  TTrraaccttaammeenntt  ddee  ddaaddeess  ppeerrssoonnaallss  ((RRAATT))  

ddeennoommiinnaatt  TTUURRIISSMMEE,,  FFEESSTTEESS  ii  PPRROOMMOOCCIIÓÓ  EECCOONNÒÒMMIICCAA  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  ddee  

ll''AAJJUUNNTTAAMMEENNTT  DDEELL  PPEERREELLLLÓÓ..  

  
  
  
  

SSiiggnnaattuurraa  ii  sseeggeellll  

  
  
  
  
  
  

AA  ____________________________________________________________aa____________ddee__________________________________    22002233  
  
  



CC//  LLlluuííss  CCoommppaannyyss,,  22            
EEll  PPeerreellllóó  4433551199            
997777  449900  000077  ––  997777  449900  007722                           
                
  

wwwwww..eellppeerreelllloo..ccaatt  
aajj..ppeerreelllloo@@eellppeerreelllloo..ccaatt            

  

  
PPààggiinnaa  33  ddee  33  

  

  
                                          
            
  
  

  

  
  
  
  
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓ  ii  DDRREETTSS  SSOOBBRREE  LLAA  CCAAPPTTAACCIIÓÓ  ii  DDIIFFUUSSIIÓÓ  DDEE  LLAA  IIMMAATTGGEE  
DDee  ccoonnffoorrmmiittaatt  aammbb  llaa  LLlleeii  OOrrggàànniiccaa  11//11998822  ddee  PPrrootteecccciióó  CCiivviill  ddeell  ddrreett  aa  ll''hhoonnoorr,,  aa  llaa  iinnttiimmiittaatt  ppeerrssoonnaall  
ii  ffaammiilliiaarr  ii  aa  llaa  pprròòppiiaa  iimmaattggee  eenn  rreellaacciióó  aall  qquuee  eessttaabblleeiixx  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddee  pprrootteecccciióó  ddee  ddaaddeess,,  lleess  ddaaddeess  
sseerraann  iinnccoorrppoorraaddeess  eenn  eell  ffiittxxeerr  dd''IImmaattggeess,,  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  ddee  ll''eennttiittaatt,,  aammbb  llaa  ffiinnaalliittaatt  ddee  ppuubblliiccaarr  ii  
ddiiffoonnddrree  iimmaattggeess  aa  ddiivveerrssooss  mmiittjjaannss  ppeerr  aa  llaa  sseevvaa  pprroommoocciióó..  LLaa  sseevvaa  iimmaattggee  ppoott  sseerr  vviissuuaalliittzzaaddaa  ppeerr  ttoott  
aaqquueellll  qquuee  aacccceeddeeiixxii  aallss  mmiittjjaannss  ddee  ddiiffuussiióó  aauuttoorriittzzaattss  ppeerr  aa  llaa  sseevvaa  ppuubblliiccaacciióó..  AAqquueesstteess  iimmaattggeess  sseerraann  
ccoonnsseerrvvaaddeess  ffiinnss  qquuee  nnoo  mmaanniiffeessttii  eell  ccoonnttrraarrii..  
SSee  ll''iinnffoorrmmaa  ddee  llaa  ppoossssiibbiilliittaatt  ddee  rreevvooccaarr  aaqquueesstt  ccoonnsseennttiimmeenntt,,  qquuee  nnoo  ttiinnddrràà  eeffeecctteess  rreettrrooaaccttiiuuss,,  aaiixxíí  
ccoomm  dd''eexxeerrcciittaarr  eellss  ddrreettss  dd''aaccccééss,,  rreeccttiiffiiccaacciióó,,  ssuupprreessssiióó,,  llaa  lliimmiittaacciióó  ddeell  ttrraaccttaammeenntt  oo  ooppoossaarr--ssee,,  aaiixxíí  
ccoomm  eell  ddrreett  aa  llaa  ppoorrttaabbiilliittaatt  ddee  lleess  ddaaddeess,,  qquuee  pprreevveeuu  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeenntt,,  pprreesseennttaanntt  uunn  eessccrriitt  ddaavvaanntt  
CCaarrrreerr  LLlluuííss  CCoommppaannyyss,,  22,,  4433551199  ––  EEll  PPeerreellllóó  ((TTaarrrraaggoonnaa))  oo  ppeerr  ccoorrrreeuu  eelleeccttrròònniicc  aa  ddppdd@@eellppeerreelllloo..ccaatt  
AAiixxíí  mmaatteeiixx  ppooddrràà  pprreesseennttaarr  uunnaa  rreeccllaammaacciióó  ddaavvaanntt  ll’’AAuuttoorriittaatt  CCaattaallaannaa  ddee  PPrrootteecccciióó  ddee  DDaaddeess,,  ssii  aaiixxíí  
hhoo  ccoonnssiiddeerraa,,  oo  ppoossaarr--ssee  eenn  ccoonnttaaccttee  aammbb  eell  DDeelleeggaatt  ddee  PPrrootteecccciióó  ddee  ddaaddeess  dd''aaqquueessttaa  eennttiittaatt  aa  
ddppdd@@eellppeerreelllloo..ccaatt..  
  
  
  
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓ  SSOOBBRREE  EELL  TTRRAACCTTAAMMEENNTT  DDEE  DDAADDEESS    PPEERRSSOONNAALLSS  

EEnn  vviirrttuutt  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddee  PPrrootteecccciióó  ddee  DDaaddeess  ddee  CCaarrààcctteerr  PPeerrssoonnaall,,  ppeerr  llaa  pprreesseenntt  aauuttoorriittzzaa  aa  qquuee  
lleess  ddaaddeess  ppeerrssoonnaallss  ffaacciilliittaaddeess,,  ssiigguuiinn  iinnccoorrppoorraaddeess  aall  RReeggiissttrree  dd’’AAccttiivviittaattss  ddee  TTrraaccttaammeenntt  ddee  ddaaddeess  
ppeerrssoonnaallss  ((RRAATT))  ddeennoommiinnaatt  ““TTUURRIISSMMEE,,  FFEESSTTEESS  ii  PPRROOMMOOCCIIÓÓ  EECCOONNÒÒMMIICCAA””  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  ddee  
ll''AAJJUUNNTTAAMMEENNTT  DDEELL  PPEERREELLLLÓÓ  CCIIFF::  PP44331100660000DD..  LLaa  ffiinnaalliittaatt  dd’’aaqquueesstt  ffiittxxeerr  ééss  ttrraammiittaarr  ii  ggeessttiioonnaarr  llaa  vvoossttrraa  
ppaarrttiicciippaacciióó  aa  llaa  FFiirraabbrriill  22002233..  AAqquueesstteess  ddaaddeess  nnoo  sseerraann  ttrraannssmmeesseess  aa  tteerrcceerreess  ppeerrssoonneess  ii  sseerraann  
ccoonnsseerrvvaaddeess  sseemmpprree  qquuee  ssiigguuii  iimmpprreesscciinnddiibbllee  oo  lleeggííttiimm  ppeerr  llaa  ffiinnaalliittaatt  qquuee  eess  vvaann  ccaappttaarr..  
SSuupplleettòòrriiaammeenntt  aapplliiqquueenn  eellss  ppeerrííooddeess  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióó  ii  eelliimmiinnaacciióó  ddee  lleess  ddaaddeess  eessttaabblleerrttss  ppeerr  llaa  
CCoommiissssiióó  NNaacciioonnaall  dd''AAccccééss  ii  AAvvaalluuaacciióó  ii  TTrriiaa  DDooccuummeennttaall  ddee  CCaattaalluunnyyaa..  AAqquueessttss  ppeerrííooddeess  eess  ppooddeenn  
ccoonnssuullttaarr  aall  RReeggiissttrree  dd’’aaccttiivviittaattss  ddee  ttrraaccttaammeenntt  ppuubblliiccaatt  aall  ppoorrttaall  ddee  ttrraannssppaarrèènncciiaa  ddee  ll’’eennss  

EEnn  qquuaallsseevvooll  ccaass  ppooddrràà  iinnddiiccaarr  llaa  rreevvooccaacciióó  ddeell  ccoonnsseennttiimmeenntt  aattoorrggaatt,,  aaiixxíí  ccoomm  eexxeerrcciittaarr  eellss  ddrreettss  
dd’’aaccccééss,,  rreeccttiiffiiccaacciióó  oo  ssuupprreessssiióó,,  llaa  lliimmiittaacciióó  ddeell  ttrraaccttaammeenntt  oo  ooppoossaarr--ssee,,  aaiixxíí  ccoomm  eell  ddrreett  aa  llaa  ppoorrttaabbiilliittaatt  
ddee  lleess  ddaaddeess..  AAqquueesstteess  ppeettiicciioonnss  ccaallddrràà  qquuee  ss’’aaddrreecciinn  aa  ll''AAJJUUNNTTAAMMEENNTT  DDEELL  PPEERREELLLLÓÓ  CCIIFF::  PP44331100660000DD  
CC//  LLlluuííss  CCoommppaannyyss,,  22  4433551199  EEll  PPeerreellllóó  ((TTAARRRRAAGGOONNAA))  ppeerr  ccoorrrreeuu  ppoossttaall,,  oo  bbéé  ppeerr  llaa  sseeuu  eelleeccttrròònniiccaa  ddee  
ll’’eennss  hhttttppss::////aaccttiioo..ddiippttaa..ccaatt//ccaattaalleeggsseerrvveeiiss//iidd//44331100442200000022//sseerrvveeii//AATT005588__SSEERRVVEE__0000001100??oorriiggeenn==sseeuu)),,  oo  
eennvviiaanntt  uunn  ccoorrrreeuu  eelleeccttrròònniicc  aa  ddppdd@@eellppeerreelllloo..ccaatt      
SS’’iinnffoorrmmaa  qquuee  ttaammbbéé  ppoott    pprreesseennttaarr  uunnaa  rreeccllaammaacciióó,,  ssii  aaiixxíí  hhoo  ccoonnssiiddeerraa,,  ddaavvaanntt  ll''AAuuttoorriittaatt  CCaattaallaannaa  ddee  

PPrrootteecccciióó  ddee  DDaaddeess  aa  hhttttppss::////aappddccaatt..ggeennccaatt..ccaatt//ccaa//iinniiccii  oo  bbéé  ppoossaarr--ssee  eenn  ccoonnttaaccttee  aammbb  eell  DDeelleeggaatt  ddee  
PPrrootteecccciióó  ddee  DDaaddeess  aa  ddppdd@@eellppeerreelllloo..ccaatt    
CCoonnssuullttaa  ttoottaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  rreellaattiivvaa  aall  ttrraaccttaammeenntt  ddee  ddaaddeess  ppeerrssoonnaallss  dd’’aaqquueesstt  aajjuunnttaammeenntt  ((RReeggiissttrree  
dd’’aaccttiivviittaattss  ddee  ttrraaccttaammeenntt))  eenn  aaqquueesstt  eennllllaaçç  ddeell  ppoorrttaall  ddee  ttrraannssppaarrèènncciiaa  ddee  ll’’eennss  hhttttppss::////wwwwww..sseeuu--
ee..ccaatt//ccaa//wweebb//eellppeerreelllloo//ggoovveerrnn--oobbeerrtt--ii--ttrraannssppaarreenncciiaa//iinnffoorrmmaacciioo--iinnssttiittuucciioonnaall--ii--oorrggaanniittzzaattiivvaa//pprrootteecccciioo--ddee--
ddaaddeess--ppeerrssoonnaallss  
  

  


