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FIRA LÍDER EN LOGÍSTICA, TRANSPORT, INTRALOGÍSTICA 
& SUPPLY CHAIN DEL SUD D’EUROPA

CONTRACTE DE PARTICIPACIÓ
EMPRESA REPRESENTADA

Palau 8 – Recinte Montjuïc – Plaça España – Fira Barcelona

Organitzat per:

DADES COMERCIALS
(Obligatori emplenar tots els camps per poder processar el Contracte de Participació)  

EMPRESA ......................................................................................................................................................................................
N.I.F.  .............................................................................................................................................................................................
ADREÇA  .................................................................................................................................C.P. ..............................................
POBLACIÓ ....................................................... PROVINCIA ................................................... PAÍS ..............................................
TELÈFON ......................................................... EMAIL ..................................................................................................................
WEB ...............................................................................................................................................................................................
REPRESENTANT OFICIAL DE L’EMPRESA (President, Director General, etc.)
     Sr. /      Sra. Nom  ...........................................................................................Cognoms  .........................................................
Càrrec .............................................................. Telèfon ...................................... Email .................................................................

PERSONA DE CONTACTE PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA FIRA 
(Nota important: serà la persona de contacte per a tota la comunicació amb l’Organització) 
     Sr. /      Sra. Nom  ..........................................................................Cognoms  ...........................................................................
Càrrec ................................................................................................  Email  ................................................................................
Telèfon directe   ..................................................................................Mòbil  .................................................................................

NOM AMB QUÈ DESITJA APARÈIXER A TOTA LA PROMOCIÓ DEL SIL BARCELONA 2023

L’Organització declina qualsevol responsabilitat en cas d’inserció errònia, essent responsabilitat de l’expositor la correcta escriptura de la informació 
sol·licitada. Màxim 40 caràcters.

DADES DE L’EMPRESA

Si us plau, empleni tots els camps (obligatori per poder processar el seu Contracte de Participació) 
en MAJÚSCULES i envii-ho signat i segellat a l’Organització del SIL BARCELONA 2023 – CONSORCI ZF 
INTERNACIONAL, S.A.U. per email: comercialsil@elconsorci.es

EMPRESA REPRESENTADA 

És aquella empresa que participa a la Fira únicament a nivell d’elements de màrqueting. 

La participació com a empresa Representada no té cap cost i inclou:
• Nom de l’empresa als llistats que el SIL BARCELONA publiqui.
• Nom de l’empresa a l’apartat d’expositors del web del SIL BARCELONA.

EXPOSITOR DIRECTE AMB EL QUAL PARTICIPA:  ......................................................................................................................
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FIRA LÍDER EN LOGÍSTICA, TRANSPORT, INTRALOGÍSTICA 
& SUPPLY CHAIN DEL SUD D’EUROPA

CONTRACTE DE PARTICIPACIÓ
EMPRESA REPRESENTADA

Palau 8 – Recinte Montjuïc – Plaça España – Fira Barcelona

Organitzat per:

El signant reconeix i accepta el compromís de l’expositor, així com les condicions de la Normativa de Participació al  SILBARCELONA 2023 
adjunta.
NOM:  .................................................................................................................................................................................................................
CÀRREC: ............................................................................................................................................................................................................
DATA I LLOC: .....................................................................................................................................................................................................

 FIRMA /ACCEPTACIÓ                                                                                                SEGELL DE L’EMPRESA

DADES PERSONALS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Per-
sonals i Garantia dels Drets Digitals, us informem que les vostres dades personals seran tractades per CONSORCI ZF INTERNA-
CIONAL, S.A.U. executar el contracte i/o precontracte i informar-lo d’altres esdeveniments i fires organitzats per CONSORCI ZF 
INTERNACIONAL, S.A.U. El període de conservació de les vostres dades personals serà el necessari per al manteniment de la 
relació de negoci i el compliment de les obligacions legals o, si escau, fins a la retirada del consentiment.

 Marqueu aquesta casella si autoritzeu CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. a cedir les vostres dades de contacte a tercers 
(entitats col·laboradores del sector de la logística i transport), per tal d’enviar-vos informació sobre els seus propis serveis i produc-
tes a través de comunicacions electròniques i/o postals.
El titular de les dades personals podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el dret a la porta-
bilitat i a la limitació del tractament recollits a la normativa de protecció de dades aplicable, adreçant-se per escrit a CONSORCI ZF 
INTERNACIONAL, S.A.U. (Delegat de Protecció de Dades) - Avda. Parc Logístic, 2-10 – (08040) Barcelona; o a l’adreça de correu 
electrònic: dpd@czfi.es. En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, les parts es poden adreçar 
a l’Autoritat de Control corresponent (a nivell nacional, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es) per iniciar els trà-
mits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets. Per a més informació, no dubti en consultar la nostra Política de Privacitat 
a SIL BARCELONA - Fira líder en Logística, Transport, Intralogística & Supply Chain del sud d’europa (silbcn.com).
Finalment, mitjançant la formalització del present document, vostè autoritza CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. perquè pugui 
publicar les dades relatives a la raó social, adreça, telèfon i logotip de la vostra empresa, entitat o organització participant, en les 
diferents publicacions relacionades amb el SIL BARCELONA 2023 ja siguin online o offline (com ara la revista de l’esdeveniment, el 
catàleg de participants, els seus perfils creats a les diferents xarxes socials, blocs, comunicats de premsa i similars), en què informa 
i difon notícies sobre el SIL BARCELONA.

COMPROMÍS DE L’EMPRESA REPRESENTADA 
L’Expositor declara que: 
• Desitja participar a la FIRA LÍDER EN LOGÍSTICA, TRANSPORT, INTRALOGÍSTICA & SUPPLY CHAIN DEL SUD D’EUROPA, que es 
   celebra del 7 al 9 de juny del 2023 al Palau 8 del Recinte de Montjuïc – Plaça Espanya de Fira Barcelona. 

AMPLIA LA TEVA VISIBILITAT
Consulta les opcions de patrocini i publicitat.
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