
 
 

 
SOL·LICITUD DE  PARTICIPACIÓ A LA  17a EDICIÓ DELS PREMIS CREATIC 

EMPRENEDORIA UNIVERSITÀRIA 
 

 
Nom i cognoms: .............................................................................................................................. 

DNI: ................................................          Nacionalitat:........................................................ 

Domicili: ..........................................................................................................................................    

Població: .....................................................................................       CP: ........................... 

Telèfon: ............................  Adreça electrònica: ............................................................................. 

 
 

EXPOSO 

 
Que estic assabentat de la convocatòria de la 17a edició dels Premis Creatic i que reuneixo els 
requisits establerts a les seves bases reguladores per participar-hi. 
 
Que he llegit i accepto les bases reguladores d’aquesta edició dels Premis Creatic. 
 
 

DEMANO 

 
Que sigui admesa la meva sol·licitud per participar a la 17a edició dels Premis Creatic,  amb el 

següent projecte empresarial   ........................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 
 
Signatura 
 
 
 
 
Mataró,                    de                             de  2017. 
 
 
 
A/At.  de la Presidència de TecnoCampus Mataró-Maresme 
 
Les seves dades de caràcter personal són recollides i tractades amb la fi explícita, legítima i determinada en el títol del document, en 
base amb aquest esdeveniment. TecnoCampus, és l'únic destinatari i adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la 
normativa aplicable de la Llei i Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu. El termini de conservació de les dades lliurades, és el preceptiu per Llei. No hi ha transferència internacional ni decisions 
automatitzades. Les comunicacions de la seva sol·licitud es farà via l'e-mail i/o telèfon facilitat. Té dret a presentar una reclamació 
davant l’autoritat de control corresponent. Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, 
portabilitat i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se al Delegat de Protecció de dades en Gestió acadèmica 
del TecnoCampus (Edifici Universitari), Av. Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana), 08302 – Mataró (Barcelona), Tel. 93.169.65.01 Fax 
93.169.65.05. a creatic@tecnocampus.cat http://www.tecnocampus.cat/ca/avis-legal. 
Marcar el checkbox, si accepta via SMS/IM, correu postal o electrònic o xarxa social, rebre informació de TecnoCampus relativa a les 
funcions que li són pròpies    . 
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