ANNEX 2
Programa "Impulsem el que fas"
Full de registre d'entitat o empresa
Nom comercial / Raó social

CIF

Sector d'activitat (seleccionar 1)
Serveis a les persones

Construcció i serveis urbanístics

Serveis a les empreses

TIC

Comerç

Serveis a la comunitat i atenció social

Producció creativa i cultural

Hostaleria, turisme i oci

Administració pública

Indústria / Manufactura

Medi ambient

Altres

Salut i ciències de la vida

Transport, logística i distribució

Tipus d'organització
Entitat

Empresa

Si és entitat, escollir tipus (seleccionar 1):
Centre de serveis socials

Mòn laboral

Organització Social i Participació

Centre d'atenció especialitzada

Centre Formació Ocupacional

Associació

Centre serveis socials

Col·legi Oficial

Fundació

Gremi

ONG

SOC

Sindicat

Cultura
Biblioteca

Altres entitats de recerca de feina

Centre Especial de Treball

Casal de joves

Assessoria autoocupació o emprendre

Empresa d'Inserció

Centre cívic / casal

Cooperativa
Col·lectius d'intervenció

Educació

Societat laboral

Persones en atur

Federació

Primària

Persones en risc d'exclusió social

Organització empresarial

Secundària

Joves

Cicle formatius

Dones

Universitària

Majors de 45 anys

Ensenyament no reglat

Persones immigrades

Educació especial / educació d'adults

Persones amb discapacitat
Persones amb transtorn salut mental
Altres

Breu descripció activitat

Tipus via
Avinguda
Camí
Carrer
Carretera
Passatge
Passeig
Plaça
Polígon
Rambla
Ronda
Travessera

Nom via

Codi Postal

Número

Població

Telèfon

Email

Persona de contacte
Nom

Cognoms

Telèfon

Email

Les dades facilitades pels usuaris quedaran recollides en el fitxer automatitzat anomenat "Impulsem el que fas", el responsable del qual és BARCELONA
ACTIVA SAU SPM (C/ Llacuna 162, 08018 Barcelona), amb el CIF A58295296 i la finalitat dels quals és mantenir informada a Barcelona Activa de les
activitats realitzades en relació a la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a l'impuls socioeconòmic del territori. Aquestes dades
no seran venudes ni cedides a tercers ni utilitzades amb finalitats comercials. D'acord amb la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter
personal, tens el dret d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició que podràs exercir dirigint-te a la següent adreça: Barcelona Activa SPM SA C/Llacuna
162-164, 08018 Barcelona o enviant un correu electrònic a barcelonactiva@barcelonactiva.es.
En qualsevol moment podrà revocar el consentiment prestat així com exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició recollits en l’article
5.1. de la L.O. 15/1999, mitjançant comunicació escrita adreçada a l’Ajuntament de Barcelona en Plaça Sant Jaume, 1 08002 de Barcelona, que haurà
d’estar degudament signada i acompanyada d’una fotocòpia del DNI de la persona interessada.

