
SOL·LICITUD D'INCORPORACIÓ
DE L'ESTABLIMENT TURÍSTIC

MARCA LA CATEGORIA DEL TEU ESTABLIMENT I INCLOU
OBSERVACIONS:
(Horari, breu descripció, tipus de cuina, tipus de comerç, tipus d'activitat...)

Data d'alta*

Municipi* Codi postal*

Mòbil*

INFORMACIÓ DE L'ESTABLIMENT

Nom establiment*

Adreça*

Ciutat*

Telèfon contacte / reserves*

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Nom i cognoms*

E-Mail*

Web*

ESPECIFICAR

PROMOCIÓ / DESCOMPTE*

MOBILITAT / TRANSPORTS

MUSEUS / MONUMENTS

VISITES GUIADES

ACTIVITATS TURÍSTIQUES

ACTIVITAT NÀUTICA



MARCA LA CATEGORIA DEL TEU ESTABLIMENT I INCLOU
OBSERVACIONS:
(Horari, breu descripció, tipus de cuina, tipus de comerç, tipus d'activitat...)

RESTAURANTS / BARS

ALLOTJAMENT

ATRACCIÓ TURÍSTICA

COMPRES / SHOPPING

OCI NOCTURN

SALUT / BELLESA

• Que l'activitat o serveis que oferisquen els establiment estiguen dirigits o tinguen 
relació amb l'activitat turística.

• Que els establiments oferisquen avantatges, promocions o descomptes als titulars de la 
Targeta València ON.

• Remetre la sol·licitud degudament emplenada i signada, al costat de la llicència 
d'activitat.

• Situar en un lloc visible el display QR.
• Obligació d'aplicar el descompte o promoció a tot client del seu establiment que 

presente l'app.
• Tindre actualitzada la informació en l'app.

La signatura de la present sol·licitud de participació comporta l'acceptació de les següents 
condicions:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES



EMPRESA

Signatura i segell 

València a de de 2022

TRACTAMENT DE DADES ESTABLIMENT ADHERIT

D'acord amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), l'informem que Fundació Visit 
València de la Comunitat Valenciana és el Responsable del Tractament i que tractarà les 
seues dades personals incloses en el present formulari únicament per a poder gestionar 
l'adhesió del seu establiment al programa Targeta València ON, per al propi 
desenvolupament de la relació contractual i enviar informació relativa al programa 
Targeta València ON.

Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.

Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana l'informa que les seues dades es 
conservaran durant no més temps del necessari per a mantindre la fi del tractament o 
mentre existisquen prescripcions legals que dictaminen la seua custòdia. Les seues dades 
no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal.

Així mateix, l'informem que té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i 
supressió de les seues dades, i els de limitació i oposició al tractament dirigint-se a 
Responsable del Tractament en Avd. Corts Valencianes, 41 baix - 46015 València (València), 
mitjançant el correu electrònic lopd@visitvalencia.com. També l'informem que pot 
reclamar davant l'autoritat de control a www.aepd.es o contactar amb el nostre Delegat 
de Protecció de Dades: lopd@visitvalencia.com.

Per a més informació no dubte a consultar la nostra política de privacitat 
www.targetaonvalencia.com.


	DESCRIPCIÓN 1: 
	DESCRIPCIÓN 2: 
	DESCRIPCIÓN 3: 
	DESCRIPCIÓN 4: 
	DESCRIPCIÓN 5: 
	DESCRIPCIÓN 6: 
	DESCRIPCIÓN 11: 
	DESCRIPCIÓN 7: 
	DESCRIPCIÓN 8: 
	DESCRIPCIÓN 9: 
	DESCRIPCIÓN 10: 
	E-MAIL: 
	WEB: 
	NOM: 
	DATA D'ALTA: 
	ADREÇA: 
	CIUTAT: 
	MUNICIPI: 
	CODI POSTAL: 
	TELÈFONO: 
	NOM I COGNOMS: 
	MÒBIL: 
	PROMOCIÓ / DESCOMPTE: 
	DATA: 
	DATA 2: 


