CREACIÓ DEL GRUP IMPULSOR
L'objectiu d'aquest qüestionari és sondejar les disponibilitats de les persones interessades en formar part del grup
impulsor per constituir una cooperativa de serveis a la llar al municipi de Bellpuig.
El grup impulsor estarà format pel personal tècnic de Ponent Coopera i l'Ajuntament de Bellpuig, i per les persones
que es vulguin implicar activament en el procés de definició de la cooperativa, i que en vulguin formar part ja sigui
com a persones consumidores dels serveis o com a persones que vulguin prestar el seu treball a la cooperativa.
Qualsevol dubte o qüestió podeu escriure un correu electrònic a mvidal@ponentcoopera.cat o igualtat@bellpuig.cat

NOM:

COGNOMS:

CORREU ELECTRÒNIC:

QUIN ROL PODRIES EXERCIR DINS DE LA COOPERATIVA?

TREBALLADOR/A

TELÈFON DE CONTACTE:

CONSUMIDOR/A

AMB QUINA FORMACIÓ I EXPERTESA PROFESSIONAL COMPTES?

QUINA ÉS LA TEVA DISPONIBILITAT PER TAL D'ENGEGAR EL PROJECTE DE LA COOPERATIVA? QUAN PODRIES
QUEDAR PER FER REUNIONS?
MATÍ
(9h-12h)

MIGDIA
(12h-15h)

TARDA
(15h-19h)

VESPRE
(19h-21h)

DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
DISSABTE
Avís legal i protecció de dades
En compliment amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades GDPR, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals ens faciliti
seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Ponent Coopera i degudament inscrit davant l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades.
La finalitat d’aquest fitxer és mantenir informades a les persones interessades en relació als programes de formació, suport i acompanyament en la creació de cooperatives, i difusió
de l’Economia Social i Solidària explicats en aquest web.
Així mateix, les dades s’incorporaran al fitxer ”Subvencions de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom”. La finalitat del fitxer és gestionar les subvencions
que atorga la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom que es duen a terme en el desenvolupament de les competències que li són atribuïdes legalment. La
unitat responsable d’aquest, és la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa. També us comuniquem que les vostres dades se cediran al
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per a poder relacionar-nos amb vostè, el que
ens permet l’ús de la seva informació personal dins de la legalitat. Així mateix, també poden ser usats per a altres activitats, com enviar publicitat o promocionar les nostres activitats.
Només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem. Així mateix, podran tenir coneixement de la seva
informació aquelles entitats que necessiten tenir accés a la mateixa per que puguem prestar-li els nostres serveis. Igualment, tindran coneixement de la seva informació aquelles
entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei.
Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Un cop finalitzats els terminis legals aplicables, farem eliminar-los de forma segura.
En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la un cop finalitzada la nostra relació, en el cas
que això sigui legalment possible. Podrà exercir els seus drets d'accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a Ponent Coopera - Av. Josep Trepat S/N
- 25300 Tàrrega (Lleida) o mitjançant correu electrònic dirigint-se a info@ponentcoopera.cat.
En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

SI, ACCEPTO

