
APOIO DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS

Promotor :

Teléfono:

Sector de Actividade:

Enderezo:

E-mail:Web:

Datos do/a Promotor/a

Presuposto:

Descrición do proxecto:

Información do Proxecto

Indica o tipo de colaboración que precisas:

Este formulario cuberto, debe remitirse por correo electrónico á dirección info@cei.lugo.es

Se o desexa, pode incluir no seu envío unha memoria do proxecto,

O Cei-Nodus actúa como canle concector de ideas e recursos, non responsabilizándose dos acordos acadados entre emprendedoras/es e inversoras/es. Queda
reservado o dereito á non publicación de todos aqueles proxectos que atenten contra as políticas municipais en materia de igualdade, solidariedade , non
violencia, respecto a diferenza e todos aqueles que presiden e informan a actividade municipal.
As persoas que se acollan a esta iniciativa prestan o seu consentimento para a inclusión dos seus datos ao ficheiro automatizado de titularidade do Concello de
Lugo, con domicilio en Praza Maior, s/n de Lugo, debidamente inscrito na AEPD. En calqueira caso, o usuario poderá exercitar os seus dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición, nos termos previstos na lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de caracter persoal.
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Se o desexa, pode incluir no seu envío unha memoria do proxecto, 
O Cei-Nodus actúa como canle concector de ideas e recursos, non responsabilizándose dos acordos acadados entre emprendedoras/es e inversoras/es. Queda reservado o dereito á non publicación de todos aqueles proxectos que atenten contra as políticas municipais en materia de igualdade, solidariedade , non violencia, respecto a diferenza e todos aqueles que presiden e informan a actividade municipal.
As persoas que se acollan a esta iniciativa prestan o seu consentimento para a inclusión dos seus datos ao ficheiro automatizado de titularidade do Concello de Lugo, con domicilio en Praza Maior, s/n de Lugo, debidamente inscrito na AEPD. En calqueira caso, o usuario poderá exercitar os seus dereitos de acceso,  rectificación, cancelación e oposición, nos termos previstos na lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de caracter persoal.
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