PRE-INSCRIPCIÓ
2ª Edició Premis ‘Fet a Catalunya’

Dades del participant/s_______________________________________________________________
NOM PROJECTE_____________________________________________________________________
NOM EMPRESA/EMPRENEDOR ____________________________NIF/CIF______________________
Adreça____________________________________________________________________________
Tel._________________________________email_________________________________________
Persona de contacte _________________________________________________________________
Identificació de socis/membres ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Emplenar i signar la preinscripció i enviar per correu electrònic a neec@neec.cat

Amb la signatura d'aquest document el PARTICIPANT MANIFESTA:
1.- Que les dades facilitades en la inscripció són verdaderes, així com tota la documentació
que es facilita a l’organitzador Associació Nous Empresaris i Emprenedors de Catalunya
NEEC.
2.- Que facilitarà aquella documentació que se li requereixi per l’organitzador NEEC a fi i
efecte de que pugui valorar-se el projecte per part del jurat.
3.- Que garanteix ser el titular legítim de tots els drets d’explotació (o que ostenta
autorització en cas de no ser propis) tant de propietat industrial com de propietat
intel·lectual.
4.-Que en relació als DRETS D’IMATGE, AUTORITZA de forma expressa i dona
consentiment a NEEC, a utilitzar les seves imatges per a l'ús en els mitjans de comunicació,
amb totes les garanties i en els termes que preveu la Llei Orgànica 1/85, de 5 de Maig, de
protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, a
la Llei Orgànica 1/96, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. Concedeixo la
meva l'autorització expressa de l'ús d'aquestes fotografies i imatges, o part d'elles, sense
cap contraprestació econòmica.

AUTORITZACIÓ PER PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Atès que les dades identificatives de les persones físiques participants, inclosa la imatge,
són una dada personal d’acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 , de 27 d'abril de 2016
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals, quedo informat/ada i consenteixo que les meves dades personals que he
facilitat a la pàgina anterior seran tractades perquè NEEC pugui de gestionar aquesta
autorització.
Categoria de dades: dades d'identificació, nom, cognoms, DNI/NIF, e-mail i imatge. En
compliment amb la normativa vigent, NEEC informa que les dades seran conservades
durant el termini legalment establert.
Responsable: Associació Nous Empresaris i Emprenedors de Catalunya NEEC amb CIF N.
G6433396
Finalitat: Gestionar la present autorització així com difondre les imatges, on hi aparegui i hi
sigui clarament identificable, pels Mitjans de Comunicació exclusivament per a la promoció
dels premis FET A CATALUNYA, llustrar continguts d'interès informatiu i/o divulgatiu sense
finalitats comercials i per la seva difusió als mitjans de comunicació i al portal web de NEEC
i a les xarxes socials en les que NEEC té presencia.
Legitimitat: Consentiment exprés del titular de les dades personals
NEEC informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent,
adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que NEEC és compromet a
el tractament confidencial i a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es
suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes o innecessàries.
Igualment quedo informat/ada que em corresponen els drets d'accés, rectificació, limitació
de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça postal
indicada més amunt o bé a través de correu electrònic neec@neec.cat indicant DPO al
assumpte. En cas d’incompliment podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a
presentar la reclamació que consideri oportuna.
Finalment manifesto que conec i he llegit la política de privacitat complerta que està a
l’enllaç https://neec.cat/politica-privacidad/
Havent entès tot això, el/la sotasignant autoritza expressament el tractament de les dades
personals en els termes i les condicions indicades.

......................................., a........... de ............................ de 2022

Signatura Participant

Enviar per correu electrònic a neec@neec.cat

