Sol·licitud
d’accés al servei d’informació
XIFRA Empreses

1. Ens local sol·licitant
1.1 Dades d’identificació
Nom de l’ens
Municipi

NIF

Adreça
Comarca

Codi Postal

Telèfon

Adreça electrònica

1.2. Representant legal de l’ens local
Nom i cognoms
Càrrec

Telèfon

Adreça electrònica

1.3. Tècnic/a responsable del tractament de les dades
Nom i cognoms
Càrrec

Telèfon

Adreça electrònica

2. Objecte de la sol·licitud
Promoció Econòmica

2.1 Servei d’informació XIFRA Empreses (marqueu les caselles corresponents)
Llista d’empreses que presenten els comptes anuals al registre mercantil.
Llista d’empreses de nova creació, d’autònoms i de comunitats de béns, no obligades a presentar comptes al registre mercantil.
Informe i gràfic amb el resum d'empreses del municipi.
Fitxer mensual d’alta d’empreses (fins a acabar l’exercici en curs).
Altres dades per a estudis i projectes municipals (cal emplenar l’apartat 2.3).
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2.2 Àmbit territorial (municipi, comarca o altres)

2.3. Descripció de l’estudi o projecte

3. Condicions d’ús de les dades sol·licitades
1. L’usuari/ària de les dades ha d’adoptar les mesures tècniques, administratives i organitzatives necessàries per assegurar
que s’utilitzin, exclusivament, per al projecte descrit.
2. L’usuari/ària ha d’adoptar les mesures normatives, administratives, tècniques i organitzatives necessàries per assegurar
que cap de les dades es distribueixi a tercers, i que no s’intentaran identificar de manera directa ni indirecta les unitats
estadístiques individuals.
3. L’usuari/ària tindrà accés a les dades en les condicions següents:
- Les dades es posaran a disposició del tècnic/a del projecte, que hi podrà tenir accés.
- També podran accedir a les dades, perquè siguin utilitzades exclusivament per a l’objecte descrit, altres persones o
col·laboradors de l'usuari/ària, que pertanyin a la seva organització/institució, i només amb l’autorització del tècnic
responsable del tractament de les dades.
- El/La responsable de les dades s’ha d’assegurar personalment que les persones que rebin una còpia de les dades o
qualsevol investigador/a que treballi amb aquestes hagin firmat una declaració en què es comprometin a guardar-ne
la confidencialitat i a atenir-se a les restriccions requerides en aquest document de compromís.
4. L’usuari/ària ha d’esmentar la font i procedència d’aquestes dades en qualsevol informació que difongui.
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Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: registre d’usuaris dels serveis que ofereix el departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local,
prestació de serveis i enviament d’informació.
Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).
Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Diputació de Girona.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a política de protecció de dades.

4. Sol·licitud
La persona signant demana rebre les dades sol·licitades al servei d’informació XIFRA Empreses.

Signatura de la persona sol·licitant
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