SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ PROGRAMA EMPRENEDORIA CORPORATIVA
EMPRESA INDUSTRIAL
Les Cambres de Comerç amb el suport del programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de
Catalunya i de la Fundació INCYDE, posen en marxa el Programa d'Emprenedoria Corporativa, amb
l'objectiu d'afavorir la connexió entre les empreses industrials i els emprenedors (startups i petites
empreses de base tecnològica), per trobar sinergies que els permetin desenvolupar projectes
col·laboratius de creixement. La participació en el programa es gratuïta.
La participació en el programa implica que les vostres dades de contacte i camps d’interès es poden
traslladar a altres empreses que a criteri del Consell de Cambres poden donar resposta a les vostres
necessitats i, amb el vostre consentiment, se’ls pot proposar reunions personalitzades amb
representants de la vostra empresa. A més sereu convocats a actes de presentació d’ofertes
comercials o de possibilitats d’inversió organitzades pel programa d’Emprenedoria Corporativa de les
Cambres Catalanes.

Dades de l’Empresa
Raó social
CIF

Persona de contacte
Nom i cognoms
Càrrec
Telèfon
Mail contacte
S’adjunta com annex la fitxa amb les dades complementaries de l’empresa.

Si us plau, ompliu aquest formulari i la fitxa de dades
complementaries i envieu-lo com a document adjunt
a la vostra Cambra, mail:areig@cambratarrega.com
Signatura de l’empresa
Data signatura :

Les dades personals aportades en aquesta sol·licitud seran incorporades als fitxers automatitzats dels quals és titular la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tàrrega, i podran ser utilitzades per al manteniment i gestió dels censos regulats en
la Llei 4/2014,Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, així com en qualssevol altres
activitats i finalitats pròpies de la Cambra. També podran ser utilitzades per a l’enviament d’informació i comunicacions, així com
cedides a tercers amb finalitats exclusivament d’informació empresarial i comercial.
D’acord amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, conserveu en tot moment la
possibilitat d’exercitar els drets d’oposició, d’accés, de rectificació i de cancel·lació de dades. En cas de dubte, i per exercir els
drets esmentats, podeu adreçar-vos a la Cambra mitjançant correu electrònic (tarrega@cambratarrega.com), o correu postal
(Plaça Major, 4 – 25300 Tàrrega).
El signant declara responsablement que les dades manifestades són certes i autoritza la tramesa de comunicacions
electròniques.
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