SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
X Edició del concurs Beca Rotary Impuls a l’Emprenedoria
NOM:

COGNOMS:

DNI:

DATA NAIXEMENT:

DOMICILI (C/Av/Pl):
CP:

POBLACIÓ:

PROVÍNCIA:

TELÈFONS:

MÒBIL:

E.MAIL:

NOM:

COGNOMS:

DNI:

DATA NAIXEMENT:

DOMICILI (C/Av/Pl):
CP:

POBLACIÓ:

PROVÍNCIA:

TELÈFONS:

MÒBIL:

E.MAIL:

NOM:

COGNOMS:

DNI:

DATA NAIXEMENT:

DOMICILI (C/Av/Pl):
CP:

POBLACIÓ:

PROVÍNCIA:

TELÈFONS:

MÒBIL:

E.MAIL:

NOM:

COGNOMS:

DNI:

DATA NAIXEMENT:

DOMICILI (C/Av/Pl):
CP:

POBLACIÓ:

PROVÍNCIA:

TELÈFONS:

MÒBIL:

E.MAIL:

Núm:

Pis:

Núm:

Pis:

Núm:

Pis:

Núm:

Pis:

1
- Informació bàsica sobre Protecció de Dades :
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès és el responsable del tractament de les dades personals de l'usuari/a i li informa
que aquestes dades seran tractades de conformitat amb allò disposat en les normatives vigents en protecció de dades
personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa es facilita la informació següent
del tractament:Finalitat: Acceptar les condicions legals dels serveis que ofereix el Servei Municipal de Treball i
Promoció Econòmica.Legitimació: La legitimació es realitza a través del consentiment de l'interessat/ada.Terminis de
Conservació: Es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament; quan ja no sigui
necessari se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per tal de garantir la pseudonimització de los dades o
la destrucció total de les mateixesComunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, llevat d'obligació
legal, i per a la intermediació laboral amb empreses col·laboradores de l'agència 0900000076
Drets: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les
condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a l'OAC de l'Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès.

EXPOSO:
Que assabentat/da de la convocatòria de la X Edició del Concurs Beca Rotary Impuls
a l’Emprenedoria 2022, per fomentar la creació d’empreses i la promoció de la
cultura emprenedora a Cerdanyola del Vallès. I havent llegit, comprés i acceptat les
bases d’aquest concurs .
SOL·LICITO:
Participar en aquest concurs amb el següent PROJECTE:
Descripció de l’Activitat:

I que acomplint els requisits de les bases, juntament amb les 2 còpies de la present
sol·licitud, aporto la documentació obligatòria següent:
Dues còpies del pla d’empresa amb resum executiu.
Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat*
Document d’empadronament*
Alta censal d’Hisenda, model 036/037 i alta en la Seguretat Social si
l’empresa està constituïda.
Declaració Responsable de portar el projecte empresarial a terme*
* D’aquests documents caldrà portar una còpia per participant

Signatura i noms del les persones participants,

Cerdanyola del Vallès, ............... d ......................... de 2022
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