DECLARACIÓ RESPONSABLE

Sr /Sra ………………………………………………………………………………………
amb DNI/NIE nº ………………………..,soci/a del projecte empresarial i/o empresa
.......................................................................amb domicili …………………………….
…………………………………………………a ……………………………………………

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT que totes les dades aportades en
el pla d’empresa i sobre l’empresa ( en cas que s’hagi iniciat l’activitat econòmica) i
manifestades en la presentació oral del projecte són certes.
Que en el cas de no haver iniciat l’activitat econòmica, tinc la intenció d’ iniciar-la
abans de l’1 d’abril de 2019.
Que si en aquest termini no hagués començat l’activitat econòmica, llevat de causes
de força major, renunciaré a la beca econòmica i a la prestació de serveis.

Perquè així consti i als efectes oportuns,

Cerdanyola del Vallès , …….. ..d ………..…….. de 2018

(signatura)
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.Aquest missatge s’adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o
confidencial. Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia
sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us
demanem que ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el destruïu.

