FORMULARI D'ADHESIÓ A LA
XARXA DE DONES EMPRENEDORES DE CORBERA

Inspirades per altres associacions similars que ja existeixen al Baix Llobregat, hem impulsat
la creació de la Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera (XDEC), un espai de cooperació i
sinergies del qual us volem animar a formar part per tal d'organitzar i pensar nous projectes,
models econòmics i comunicatius, entre d’altres iniciatives.
Si ets una dona emprenedora, empresària, cooperativista o directiva i resideixes a Corbera o
hi desenvolupes la teva activitat, et convidem a unir-te a l’XDEC.
Nom i cognoms:
Professió:

Telèfon:

Correu electrònic per contactes professionals:
Correu electrònic per comunicacions internes de l’XDEC:
Nom empresa / Negoci:
Adreça de l’empresa / Negoci:
Web:
Número de compte corrent IBAN per la domiciliació anual del rebut:
ES ____ ________ ________ ____ ____________________
Facebook:

Linkedin:

Twitter:

Altres:

Formes part d'alguna altra xarxa d'emprenedors/es?
En cas afirmatiu, de quina?

SÍ

NO

Signatura i data

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals que se
sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic s'inclouran als nostres
fitxers de dades personals, la responsable i titular dels quals és la Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera. Així mateix, quan una persona
emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i n'accepta l'enviament o ens envia un missatge electrònic amb
dades personals, autoritza –i ho consent– expressament la Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera a tractar i incorporar als nostres fitxers les
dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que
s'ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament
expressades. Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en
matèria de protecció de dades personals .

