FORMULARIO DE DEMANDA
DATOS PERSOAIS
NOME E APELIDOS: __________________________________________

IDADE: ____

LOCALIDADE: ___________ ENDEREZO: ____________________________________ C.P: __________
ENDEREZO ELECTRÓNICO: ______________________________________
SITUACIÓN LABORAL:

ACTIVO

TELF.: _________________

DESEMPREGADO:
MENOS DE 6 MESES
ENTRE 6 MESES E 2 ANOS
DESEMPREGADO MÁIS DE 2 ANOS

DATOS DA EMPRESA
NOME EMPRESA: ____________________________________________________
DATA DE CONSTITUCIÓN: _____________________

EMPRENDEDOR

NON EMPRENDEDOR

SECTOR:
NOVAS TECNOLOXÍAS

COMUNIC. E AUDIOVISUAL

SOCIOCULTURAL

ENXEÑERÍA

OUTROS SERVICIOS: _____________________
DESCRICIÓN DO PROXECTO:

NECESIDADES DEMANDADAS
ASESORAMENTO XURÍDICO
ASESORAMENTO ECONÓMICO

PLAN DE EMPRESA
BÚSQUEDA ESPAZOS

OUTRAS: _________________________
MOTIVO DA DEMANDA
CREACIÓN

TRASLADO

AMPLIACIÓN

OUTRO: ______________

OFICINAS E ESPAZOS
OFICINA

ESPAZO COWORKING

DATA PREVISTA DE OCUPACIÓN: ____________________
M2 NECESARIOS:
10-20 m2

30 m2

40 m2

60 m2

OUTROS: ________

NECESIDADES TÉCNICAS
POSTOS DE TRABALLO: _______ PRAZAS DE APARCAMENTO: _______
OUTRAS: ___________________________
OBSERVACIÓNS:

COMO COÑECEU O CIE MANS E OS SEUS SERVIZOS?
RR.SS: _______
WEB: ________
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS: _________
FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA
OUTRO: _________
LOPD
O usuario consinte expresamente que os seus datos de carácter persoal aportados podan ser obxecto de tratamento pola Fundación Paideia Galiza. Esta entidade, na súa
condición de responsábel do tratamento, infórmao que os datos recabados serán tratados conforme a lexislación en materia de protección de datos, e particularmente
conforme ao disposto no Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril. A finalidade do tratamento é a de xestionar a súa solicitude de
información, resolución de consultas, petición de información ou calquera cuestión relacionada. As categorías de datos que serán incluídos nos ficheiros pertencentes á
Fundación corresponderá a datos de identificación, enderezos postais ou electrónicos. Estes datos serán tratados durante o tempo que dure a relación estabelecida coa entidade
ou até que vd. exercite os seus dereitos de baixa ou supresión. A Fundación cumpre coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal,
comprometéndose a respectar a súa confidencialidade e a empregalos de acordo coa finalidade descrita, estando lexitimada polo consentimento que expresamente nos outorga
ao aceptar estas condicións. Este consentimento pódeo retirar vd. en calquera momento, sen que isto afecte a licitude do tratamento con carácter previo a súa retirada. Os seus
datos non serán transferidos nin cedidos a terceiros fóra dos casos expresamente previstos en materia de protección de datos ou baixo o seu consentimento expreso. Fundación
Paideia Galiza infórmao que pode exercitar os seus dereitos de acceso aos datos, rectificación ou supresión, limitación do seu tratamento, oposición ao mesmo, así como a
portabilidade dos seus datos, dirixíndose a Fundación Paideia Galiza, Praza de María Pita 17, 15001 A Coruña, ou ao enderezo electrónico lopd@mans.paideia.com, aportando
fotocopia do seu DNI. Infórmaselle tamén que ten dereito a presentar a correspondente reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos.

En A Coruña a ____ de ___________ de 20__.

ACEPTACIÓN SOLICITUDE

ASINADO:

SI

NON

