Sol·licitud de l’ajuda de SOREA per a micro i petites empreses i treballadors
autònoms – COVID 19
Si el sol·licitant és AUTÒNOM:

•

TITULAR DEL SUBMINISTRAMENT:
ADREÇA DEL SUBMINISTRAMENT:
NIF/NIE DEL TITULAR:
NÚM. CONTRACTE:
CNAE:
TELÈFON DE CONTACTE:
CORREU ELECTRÒNIC:

Si el sol·licitant és PETITA O MITJANA EMPRESA:

•

TITULAR DEL SUBMINISTRAMENT:
ADREÇA DEL SUBMINISTRAMENT:
CIF DEL TITULAR DEL SUBMINISTRAMENT:
NÚM. CONTRACTE:
CNAE:
NOM DEL REPRESENTANT:
NIF/NIE DEL REPRESENTANT:
TELÈFON DE CONTACTE:
CORREU ELECTRÒNIC:
Sol·licito l’ajuda per petites i mitjanes empreses i/o treballadors autònoms – COVID 19 d’SOREA,
d’acord a les bases d’atorgament de la mateixa que he llegit i accepto.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
AUTÒNOMS:
-

Còpia DNI/NIF NIE titular
Justificant alta al Règim Especial de
Treballadors Autònoms.

PIMES:
- Còpia del CIF de l’empresa
Marcar les següents opcions:

DECLARO RESPONSABLEMENT QUE:
L’empresa titular del contracte de subministrament
pertany a la categoria de petita o mitjana empresa
continguda a les bases de la present ajuda
Disposo de capacitat legal suficient per representar i
actuar en nom i per compte de l’empresa titular del
contracte subministrament.

La responsable del tractament de les seves dades personals és SOREA, S.A.U., amb la finalitat de valorar si
concorren els requisits per l’atorgament de l’ajuda, fer la gestió i control de dit atorgament i, determinar-ne
la baixa si deixessin de concórrer els requisits. Pot exercir el seus drets relatius a la protecció de dades i
obtenir informació addicional a continuació del present document.
Data sol·licitud:
Signatura:

(Adreçar la sol·licitud complimentada i signada a infosorea@sorea.cat )

Informació addicional sobre protecció de dades personals
Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals? El tractament de les dades personals
recollides mitjançant el formulari serà responsabilitat SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTOS
DE AGUAS, SAU (en endavant, "SOREA"), amb CIF A08146367 i domicili a Pg. Zona Franca, 48 Barcelona
(08038). Si té qualsevol dubte sobre el tractament de la seva informació personal, pot contactar amb la
Delegada de Protecció de Dades de SOREA mitjançant els següents punts de contacte: Apartat “contacta” del
web www.sorea.cat, correu electrònic: dpo.suez@suez.es., o bé mitjançant correu postal a l'adreça
anteriorment indicada.
Amb quines finalitats es tractaran les seves dades personals? Durant quant de temps? Per quin motiu és
legal? SOREA tractarà les dades personals facilitades per mitjà del present document amb la finalitat de
valorar si concorren els requisits per l’atorgament de l’ajuda, fer la gestió i control de dit atorgament,
determinar-ne la baixa si deixessin de concórrer els requisits. Les seves dades personals seran tractades
perquè ens ha donat el seu consentiment, en haver acceptat les Bases d’aplicació de l’ajuda i, les tractarem
mentre gaudeixi de l’ajuda o decideixi renunciar a la mateixa. Quan l’ajuda deixi d’estar vigent o decideixi
renunciar a la mateixa, SOREA conservarà les seves dades personals bloquejades durant el període previst en
què hi pugui haver qualsevol responsabilitat derivada del tractament o de l’atorgament de l’ajuda. Quan
expirin tals responsabilitats, les seves dades personals seran eliminades de forma definitiva.
Quines mesures de seguretat s'han implantat per protegir les seves dades personals? SOREA tractarà les
seves dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i
organitzatives adequades per garantir la seguretat dels mateixos i evitar la seva destrucció, pèrdua, accés
il·lícit o alteració il·lícita. A l'hora de determinar aquestes mesures, s'han tingut en compte criteris com
l'abast, el context i les finalitats del tractament, l'estat de la tècnica i els riscos existents.
Hi ha altres entitats que poden tenir accés a les meves dades personals per ajudar a SOREA a executar la
finalitat que li hem indicat anteriorment? SOREA compta amb diversos proveïdors que l’assisteixen en
l’execució de diferents tasques relacionades amb l’atorgament de l’ajuda com, a tall d’exemple, la prestació
de serveis d’atenció al client, en qüestions tecnològiques d’emmagatzematge d’informació. Tots ells
compleixen els requisits legals exigibles als encarregats de tractament.
Cedeix SOREA les seves dades personals a tercers perquè els utilitzin per als seus propis fins? SOREA només
comunicarà les seves dades si és necessari per donar compliment a obligacions legals.
Quins són els meus drets? Disposa dels següents drets en matèria de protecció de dades:
Dret

En què consisteix?

Dret d’accés

Consultar quines dades personals tenim de vostè.

Dret de rectificació
Dret d’oposició
Dret de supressió

Modificar les seves dades personals quan siguin inexactes o incorrectes.
Sol·licitar que no tractem les seves dades personals per a algunes finalitats.
Sol·licitar que eliminem les seves dades personals.

Dret de limitació

Sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals.

Dret de portabilitat
Dret a presentar una
reclamació
davant
l’autoritat competent

Sol·licitar que li lliurem en un suport informàtic la seva información..
Presentar una reclamació davant l’autoritat competent per defensar els seus
drets, en aquest cas, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Per exercitar aquests drets, només cal que enviï una comunicació a SOREA, a l’apartat “contacta” del web
www.sorea.cat, per correu electrònic a dpo.suez@suez.es o bé mitjançant correu postal a l'adreça Pg. Zona
Franca, 48, Barcelona (08038), amb la referència "Protecció de dades". La sol·licitud haurà de contenir còpia
del seu DNI o un altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim que preveu la normativa
aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, SOREA podrà requerir-li que l’esmeni. No
s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.
(Adreçar la sol·licitud complimentada i signada a infosorea@sorea.cat )

