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PROGRAMA SANT QUIRZE VIU L'EMPRESA
Nom del Curs:
Dades del participant
Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport

Domicili

Núm.

Telèfon fix

Mòbil

Fax

Pis

Data naixement

Porta

Codi Postal

Municipi

Adreça electrònica

Titulació acadèmica

Perfil dels participants (escollir una opció)
Empresaris i empresàries

Comerç i/o serveis

Aturats/des

Comandaments intermedis

Personal administratiu

Altres:

Personal directiu

Personal tècnic

Càrrec a l'empresa
Any incorporació a l'empresa
Dades de l'empresa
Nom de l'empresa

Telèfon de contacte

Domicili

Núm.

Any de constitució

Pis

Adreça electrònica

Porta

Codi Postal

Municipi

Activitat principal

Epígraf IAE

Forma jurídica (escollir una opció)
Empresari individual

Societat Laboral

Societat Limitada

Societat Cooperativa

Societat Anònima

Societat Civil

Altres:

Grandària de l'empresa (escollir una opció)
Sense treballadors

De 50 a 249 treballadors

D'1 a 9 treballadors

De 250 o més treballadors

De 10 a 49 treballadors
D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades
facilitades seran incloses en el Fitxer automatitzat "Cens Empresarial", titular del qual n'és l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb la
finalitat de donar d'alta l'usuari al Servei de Creació d'Empreses del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, d'informarlo sobre les actuacions que puguin ser del seu interès i que guardin relació amb la creació d'empreses, així com per elaborar estadístiques.
Igualment s'informa a la persona interessada de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els temes
inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà del municipi.

Signatura assistent

Autoritzo a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en l'àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, com
també a fer la tramesa d'informació general o específica que pugui ser del meu interès.
Autoritzo a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a la captació de la meva imatge en activitats organitzades per la Regidoria de
Promoció Econòmica i per a la seva posterior difusió en mitjans de comunicació gràfics i/o audiovisuals municipals, així com a través de
.cat i en xarxes socials com Facebook, Youtube, Twitter i demés mitjans
la pàgina web www.santquirzevalles
que pugui oferir internet. Declinant tota responsabilitat sobre qualsevol ús que pugui fer un tercer de les imatges fora de l'àmbit
territorial, temporal i material.

Data:

