Declaració responsable
Programa Ocupació per a la Indústria Local 2018 / 2020

_____________________________,

amb

DNI

_________________

responsable de l’empresa

com

a

(en endavant l’empresa),

declaro sota la meva responsabilitat;
❏ Que l’empresa no ha realitzat cap acomiadament improcedent, ni cap ERO ens
els tres mesos anteriors a la data de signatura d’aquest document.
❏ Que l’empresa no depèn ni està societàriament vinculada a administracions i
organismes públics.
❏ Que l’empresa disposa d’un centre de treball a la comarca d’Osona
❏ Que l’empresa ha contactat amb el Servei Local d’Ocupació de referència per
gestionar l’oferta.

A ______________, a dia ______de ________ de 20____
Signatura representant de l’empresa

Nom i Cognoms
Conforme a allò que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals, l’informem que, en
relació a les dades personals que ens proporciona, el responsable del tractament és Creacció, Agència
d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL, situada al C. Dr. Junyent 1, de Vic, amb telèfon 938815533.
La finalitat del tractament és mantenir la relació administrativa derivada de la gestió de la sol·licitud de la subvenció
"estimular la contractació", i enviar informació per correu postal i electrònic sobre serveis o programes de Creacció que
creiem que poden ser del seu interès. Les seves dades es conservaran, sempre que així ho desitgi, per tal de poder-li
fer arribar aquestes informacions.
Les dades sol·licitades seran compartides amb la Diputació de Barcelona per usos estrictament estadístics.
Vostè té dret a accedir, rectificar les seves dades, així com sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries
per a la seva finalitat. També en determinades circumstàncies pot sol·licitar la limitació del tractament, en quin cas sols
es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Per exercir els seus drets pot dirigir-se per qualsevol mitjà al responsable del tractament, prèvia identificació.
També podrà acudir a l’Autoritat de Control competent i presentar una reclamació quan consideri que la seva sol·licitud
d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament.
D'acord amb l'esmentat anteriorment,
❏ Dono el meu consentiment exprés al tractament de les meves dades personals que voluntàriament cedeixo i
en la forma informada.

