SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ . TALENT FACTORY’16-17 GAVÀ-VILADECANS
1. Dades del centre participant
Centre

Representant legal del centre

Adreça

Codi Postal

Telèfon 1

Telèfon 2

Població

2. Dades del professorat
Curs / Classe

Nom i cognoms

Correu electrònic

SOL·LICITEM que els següents projectes empresarials siguin considerats com a candidats als Premis Talent Factory’1617 Gavà-Viladecans:
Curs / Classe

Nom del projecte

Protecció de dades: D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l’article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial
Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer PROMOCIÓ ECONÒMICA del que és responsable l’Ajuntament de Gavà i seran objecte de
tractament per la gestió dels diferents serveis públics municipals per a l'ocupació. No seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho
autoritza una llei. En cas de modificació de les seves dades, haurà de comunicar-les a l’Ajuntament de Gavà per procedir a rectificar les mateixes. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de Gavà, Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de Jaume Balmes s/n. Planta Baixa o al correu electrònic ajuntament@gava.cat.

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ . TALENT FACTORY’16-17 GAVÀ-VILADECANS
Curs / Classe

Nom del projecte

Total cursos participants
Signatura i segell

Total classes participants

Total projectes presentats

Lloc i data

Protecció de dades: D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l’article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial
Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer PROMOCIÓ ECONÒMICA del que és responsable l’Ajuntament de Gavà i seran objecte de
tractament per la gestió dels diferents serveis públics municipals per a l'ocupació. No seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho
autoritza una llei. En cas de modificació de les seves dades, haurà de comunicar-les a l’Ajuntament de Gavà per procedir a rectificar les mateixes. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de Gavà, Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de Jaume Balmes s/n. Planta Baixa o al correu electrònic ajuntament@gava.cat.

