
En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no 
seran cedides a tercers. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
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Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

 INSCRIPCIÓ EN EL SERVEI D'ASSESSORAMENT D'EMPRESES

Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom i cognoms/ Denominació social:

Adreça: 

Província: Municipi: Codi Postal:

Telèfon: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:

Fax:

Nº Emprenedors:

Activitat:

Consulta a realitzar:

Sant Feliu de Guíxols,

Edat dels Emprenedors:

Signatura:

Estan a l'atur?

Tenen dret a la prestació d'atur? Persona de contacte:

Tel. mòbil: Adreça-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment.
 
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no seran cedides a tercers.
 
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd
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Les dades personals proporcionades s'incorporaran als fitxers automatitzats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols únicament per a la resolució d'aquesta tramitació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l'Ajuntament  per qualsevol dels mitjans establerts. 
C:\Documents and Settings\CBOU\Escritorio\PLANTILLES PDF CRISTINA\MATERIAL\ESCUT.bmp
F072
Les dades personals proporcionades s'incorporaran als fitxers automatitzats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols únicament per a la resolució d'aquesta tramitació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l'Ajuntament  per qualsevol dels mitjans establerts. 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Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  
 INSCRIPCIÓ EN EL SERVEI D'ASSESSORAMENT D'EMPRESES
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Dades del/la sol·licitant
Consulta a realitzar:
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