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Annex de dades específiques. Programa per a la transformació digital.
Àmbit 1: Actuacions que suposin una presència activa a Internet, la millora de capacitació digital dels encarregats de l'estratègia i innovació en el punt de venda   
Dades de la persona sol·licitant
Dades del/de la representant legal de la persona jurídica
Dades específiques de la persona sol·licitant
Sector
Relació de les accions subvencionables durant l'any 2019
Àmbit
Empresa encarregada del projecte
Descripció de l'acció
Estat
Pressupost de l'acció (sense IVA)
Presència a internet
Xarxes socials 
Comerç electrònic
Màrqueting digital
Digitalització de l'establiment a peu de carrer
      Total
Informació: L'Administració podrà fer, en qualsevol moment, les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i tinença de la corresponent documentació. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades declarades comportarà, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent des del moment en què se'n tingui coneixement, sens perjudici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats previstes en la legislació vigent.
LOPD: Segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que constin als formularis seran incorporades al fitxer Expedients Administratius, regulat a l'Ordre EMO/284/2014, de 15 de setembre, per la qual es creen fitxers de dades de caràcter personal del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, del qual és responsable la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, amb la finalitat de tramitar els expedients administratius relacionats amb l'àmbit competencial, i impulsar i resoldre les qüestions que siguin objecte dels expedients. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Puig i Xoriguer, 11-13, 08004 Barcelona. Adreça electrònica: ccam@gencat.cat
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