Convocatòria de Ajudes per la Igualtat – Targeta Dona
DADES DE L’ENTITAT
Nom:
CIF:
Adreça Postal:
Telèfon:
E-mail:
Persona de contacte i càrrec a l’entitat:
Nº socis o membres:
Any de constitució:
Client Caixa Popular (en cas afirmatiu, indicar oficina):
DADES DEL PROJECTE
Títol del projecte:
Objectiu:
Àmbit d’actuació (local, comarcal, etc.):
Sector beneficiari del projecte:
Nombre aproximat de beneficiaris del projecte:
Estat actual del projecte:
BREU EXPLICACIÓ DEL PROJECTE

COST DEL PROJECTE
Cost detallat del projecte:

Aportacions d’altres organitzacions:

caixapopular.es

Clàusula Addicional Informació sobre Protecció de Dades
Qui és el responsable de tractament de les seues dades?
Caixa Popular – Caixa Rural C.C.V., amb domicili en Av. Juan de la Cierva, 9. Parc
Tecnològic, 46980 Paterna (València).Contacte amb el Delegat de Protecció de dades
en l'adreça de correu electrònic: dpo_caixapopular@caixapopular.es
Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?
Les seues dades són recollides per a dur a terme la inscripció a la convocatòria d'ajudes
per la igualtat i posterior valoració del projecte presentat.
Per què es tracten les seues dades? Legitimació.
Les dades es tracten sobre la base del seu consentiment prestat mitjançant la
participació voluntària en la present convocatòria d'ajudes per la igualtat.
Qui podran veure les seues dades?
Caixa Popular C.C.V, com a responsable del tractament de les seues dades personals.
No se cediran dades a tercers excepte obligació legal. No obstant això, podran ser
destinataris els proveïdors amb els quals Caixa Popular contracte algun servei, però
això es farà sempre sobre la base dels contractes i garanties subjectes als models
aprovats per les autoritats en matèria de protecció de dades.
Quins drets té?
Com a titular de les dades, vosté té dret a accedir, actualitzar, rectificar i suprimir les
dades, així com altres drets, dirigint-se a Caixa Popular- C.C.V, en Av. Juan de la Cierva,
9. Parc Tecnològic, 46980 Paterna (València) o en l'adreça de correu electrònic
dpo_caixapopular@caixapopular.es adjuntant còpia del seu DNI.
Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre
Protecció de dades en l'adreça de correu electrònic dpo_caixapopular@caixapopular.es

caixapopular.es

