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ANNEX IV DE LA CONVOCATÒRIA 

Autorització al sol·licitant de les ajudes per a la cessió de dades 

i comunicació a Fons Social Europeu 

 

 

En / Na: .................................... amb NIF / NIE: ..............., amb relació als ajuts sol·licitats per 

l'empresa ..............................., amb NIF / CIF ..............., a l'empara de la Convocatòria d'ajudes 

econòmiques destinades al foment de l'ocupació 2017 del Programa Integral de Qualificació i 

ocupació 

, 

 

DECLARA: 

 

1. D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal, dono el meu consentiment per a que 

aquestes dades siguin incloses en un fitxer del qual és titular l’entitat beneficiària del 

Programa (Direcció postal dels l'entitat beneficiària) i siguin utilitzats per al 

desenvolupament del Programa Integral de Qualificació i Ocupació amb la finalitat de 

registrar als participants i que es pugui donar acompliment a les accions del Programa i 

la posterior auditoria. Així mateix, dono el meu consentiment per a que siguin cedits a 

la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de XXXXX, a la Cambra de 

Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya, a l'empresa, al Fons Social 

Europeu, i al Ministeri d'Ocupació i Seguretat social amb les mateixes finalitats en el 

marc de les actuacions d'avaluació, verificació, inspecció i control que puguin dur a 

terme. Declaro estar informat sobre els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició que podré exercitar en l'adreça abans esmentada. 

 

2. Que ha estat informat que, en cas que l'empresa resulti beneficiària de les esmentades 

ajudes, aquestes es troben cofinançades per Fons Social Europeu en el marc del 

Programa Integral de Qualificació i Ocupació, inclòs en el Programa Operatiu 

d'Ocupació Juvenil FSE 2014- 2020. 

 

I per a que consti, als efectes oportuns, signa la present declaració a ........................ .., a .... de 

...... .. de 2017 

 

Signatura del treballador  

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 


