ANNEX II
Instància per sol·licitar llicència d'ocupació temporal de
L’ESPAI COWORKING RIUDOMS, situat a l’Antiga Llar de Jubilats.
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms
Adreça
Telèfon

NIF
Codi Postal

Població

Correu electrònic

En representació de
Nom i cognoms – Denominació Social
Adreça
Telèfon

Codi Postal

NIF
Població

Correu electrònic

Adreça de notificació

La notificació electrònica es practicarà mitjançant compareixença a la seu electrònica de l’Ajuntament. Addicionalment,
els interessats podran indicar l’adreça de correu electrònic i/o dispositiu electrònic amb la finalitat de rebre un avis del
enviament o posada a disposició de la notificació electrònica.
Dades a efectes d’avís de la notificació electrònica
Telèfon
Correu electrònic

Dades a efectes d’avís de la notificació en paper
Adreça

Codi Postal

Població

Exposo
Que vista la convocatòria de les BASES D’ACCÉS A «L’ESPAI COWORKING RIUDOMS» ubicat a l’Antiga
Llar de Jubilats, tinc interès es sol·licitar un espai per realitzar la meva activitat de __________
Que DECLARO RESPONSABLEMENT QUE:
a) Accepto les bases d’accés reguladores de la convocatòria i totes les obligacions que es deriven, amb el
compromís de complir-les estrictament.
b) Compliré amb totes les mesures sobre COVID vigents segons la normativa present a cada moment.

Sol·licito
Que s’admeti la proposta per accedir a la convocatòria de les bases d’accés a l’espai del coworking Riudoms,
ubicat a l’antiga llar de jubilats.
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Documents requerida
- DNI
- Projecte d’empresa (memòria)
- Curriculum Vitae
- Certificat conforme es troba al corrent de pagament d’obligacions a l’Ajuntament. Sol·licito aquest certificat.
- Certificat conforme està al corrent amb l’Agència Tributària:
- Certificat conforme està al corrent amb Tresoreria de la Seguretat Social
-Justificant d’alta a la Seguretat Social
-Justificat d’alta censal
- Document acreditatiu del grau de discapacitat, si s’escau.
, de de

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Registre
d’entrada i sortida responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, i seu social al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva
petició i el registre d’entrades i sortides dels documents que entrin o surtin de l’Ajuntament. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre
que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el
dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona) o bé per correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat

S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a protecciodedades@riudoms.cat
Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de RIUDOMS

Signatura de la persona sol·licitant
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