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Formulari
DADES GENERALS DE L’EMPRESA
Nom comercial
Adreça
Telèfon de contacte

Web

Data constitució

CIF

Nombre actual de treballadors
Activitat
(Màxim 100 paraules)

DADES DEL PARTICIPANT AL PROGRAMA (màxim 1 persona per empresa)
Nom
Càrrec

Mail

Has participat en altres programes de Mentoring?

Sí

No

En cas afirmatiu, indica quins

DADES D’ACTIVITAT DE L’EMPRESA
Facturació 2020 €
% d’exportació sobre facturació 2020		
Mercats on té presència

Experiència destacada en mercats
exteriors (si s’escau)
(Màxim 100 paraules)

Disposa de patents?
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DADES D’ACTIVITAT DE L’EMPRESA (continuació)
Descripció de l’empresa
i status actual
(Màxim 100 paraules)

AL RESPECTE D’INTERNACIONALITZACIÓ 360º
Per què estàs interessat/da
en el Programa?
Quines són les expectatives?

En què necessites més
assessorament?
Quines temàtiques
et poden interesar?
Quines experiències vols
compartir amb el grup?
Què valores d’un bon
mentor?

En el cas de que la meva candidatura sigui acceptada, em comprometo a participar a totes les
sessions.

Els requisits per acceptar els participants són el formulari emplenat + entrevista personal. Un cop valorat es
comunicarà per escrit a l’empresa tant si ha estat acceptada com no.

Les seves dades personals seran tractades, per la Cambra Oficial de Comerç, Serveis, Indústria i Navegació de Barcelona (en endavant,
“la Cambra”), amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud i possibilitar la participació en aquest programa i remetre-li comunicacions a
propòsit de la Cambra i les seves activitats. En la mesura que es tracta de missions internacionals es podrien comunicar les seves dades a
empreses i/o institucions fora de l’Espai Econòmic Europeu que no atorguin un nivell suficient de protecció i, l’esmentada comunicació, implicaria una transferència internacional de dades. Tant el tractament per part de la Cambra, com la comunicació a tercers participants a
la missió, incloent aquells fora de l’EEE, es durà a terme en base al compliment contractual derivat de la seva participació al programa, per
l’enviament de comunicacions per part de la Cambra, un interès legítim art. 21.2 Llei 34/2002. En cas que vulgui obtenir informació addicional
a propòsit dels esmentats tractaments així com sobre l’exercici dels seus drets d’accés, informació, d’oposició, de rectificació, de supressió, d’ oblit, limitació de tractament i portabilitat de les seves dades, pot adreçar-se a la Cambra a Av. Diagonal, 452 – 08006 Barcelona,
www.cambrabcn.org, o lopd@cambrabcn.org.
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