Servei
finançament
Cambra
Opcions financeres per al teu negoci

Petició d’Assessorament Financer
El sotasignat adjunta les dades per a gaudir del servei d’assessorament financer de la
Cambra de Barcelona. Aquest servei és gratuït gràcies als acords que la Cambra té amb
diferents administracions i entitats.

Dades de la PERSONA
Informació del contacte
Nom i Cognoms
DNI / NIE
Ha participat en les formacion d’orientació financera de la Cambra de Barcelona

SI

NO

Dades de contacte
Adreça
Codi Postal

Població

Telèfon

E-mail

Dades de l’EMPRESA
Forma Jurídica

  DNI

/ NIF / NIE

Raó Social
Adreça
Codi Postal

Població

Detall de l’activitat
Codi CNAE

  Any de Constitució de l’Empresa

Activitat principal
Descripció de l’activitat

Entitats financeres amb les que treballa

Necessitats financeres de l’EMPRESA
A què voleu aplicar el finançament a sol·licitar:
Inici d’activitat

  Compra

Internacionalització

actiu fix

  Necessitats

de circulant

  Refinançament

  Innovació

i R+D+I

50.000 i 100.000 €

entre 100.000 i 200.000 €

  Expansió

  Contractar

negoci

treballadors

  

Quantitat a sol·licitar:
< 50.000 €

  entre

> 200.000 €

Quantitat encara per concretar
Unión Europea
Fons Social Europeu
“El FSE inverteix en el teu futur”

Servei
finançament
Cambra
Opcions financeres per al teu negoci

Comentaris

Documentació Empresari Individual (últims 3 anys)
Comptabilitat (llibres registre ingressos, despeses, béns d’inversió...)
Declaració de la Renda
 iquidació IRPF (Anual-Model 190) (Fraccionat Estimació Directa-Model 130) (Fraccionat Estimació
L
Objectiva, mòduls - Model 131)
Liquidació anual IVA (Model 390)

Documentació Societat (últims 3 anys))
Balanç de Situació

Impost de Societats Model 200

Compte de Pèrdues i Guanys

Liquidació anual IVA (Model 390)

En compliment d’allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea, de 27 d’abril de
2016 (d’ara en davant RGPD), l’informem que, les dades personals de les persones interessades en els serveis que ofereix el Servei de
Finançament de la Cambra de Barcelona (d’ara en endavant, els “Usuaris”), seran tractades per la corporació, com a necessàries, per a
l’execució d’un contracte en que l’interessat sigui part o per l’aplicació, a petició d’aquest, de mesures precontractuals.
Identitat: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, amb NIF: Q0873001B. Adreça postal: Avinguda Diagonal,
452-454 08006 Barcelona. Telèfon: 902448448 i correu electrònic: cambra@cambrabcn.cat.
La finalitat principal del tractament de les seves dades és la prestació, gestió i justificació dels serveis d’informació i assessorament
en l’àmbit del finançament empresarial, per part del Servei de Finançament de la Cambra i, en cas que correspongui, la obtenció de
finançament sol·licitat. Els esmentats serveis es presten en col·laboració amb altres institucions o entitats col·laboradores (Entitats
financeres) a qui es facilitaran les seves dades, per a possibilitar la obtenció del finançament sol·licitat
Vostè té reconegut l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les dades facilitades i
els podrà exercir mitjançant l’enviament d’una petició escrita, adjuntant un document que acrediti la seva identitat a l’adreça Avinguda
Diagonal, 452-454 de Barcelona (08006), o enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@cambrabcn.cat. Les seves dades seran conservades
fins que vostè sol·liciti la seva supressió o finalitzi la relació jurídica. Una vegada suprimits o finalitzada la relació es mantindran bloquejats
per un període de 6 (sis) anys a disposició de l’administració pública, jutges i tribunals per la defensa de possibles accions de responsabilitat
que poguessin aparèixer derivades del tractament de dades.
Per a qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades de persones físiques per part de la Cambra de Comerç de Barcelona
podrà dirigir-se a la corporació a través de la següent adreça de correu electrònic lopd@cambrabcn.cat.
Així mateix, l’informem que l’assisteix el dret a reclamar davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades, autoritat de control
corresponent a la Cambra de Barcelona.
Pot trobar més informació sobre la nostra política de privacitat al nostre web www.cambrabcn.org.
En senyal de conformitat en els termes de totes les clàusules anteriors, l’usuari signa el present document de petició d’assessorament
financer.

A
Nom:

,

de

de 202
Signatura:
Unión Europea
Fons Social Europeu
“El FSE inverteix en el teu futur”

