SEGELL Empresa o Entitat compromesa
amb la Cultura
La Fundació Catalunya Cultura (en endavant “la Fundació) ha creat, en col·laboració amb la
Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la Universitat de Girona, el Segell d’Empresa
o Entitat Compromesa amb la Cultura (en endavant el “Segell”), en reconeixement a totes
aquelles empreses i entitats que estan donant suport al món de la cultura en l’àmbit de
Catalunya.
El Segell té una validesa de tres anys (2021-2023) i serà atorgat a aquelles empreses i entitats
que, havent cursat la seva sol·licitud hagi superat favorablement el procés d’avaluació
establert.
La Fundació farà públic a la seva pàgina web el nom de les empreses i entitats que hagin
obtingut el Segell.
Les dades facilitades en aquest formulari tenen caràcter confidencial. L’únic ús que se’n farà
per part de la Fundació respon a la gestió del propi projecte.
* Obligatòria

1.

Adreça electrònica *

DADES DE LA PERSONA QUE REPRESENTA A L'EMPRESA / ENTITAT

2.

Nom i Cognoms: *

3.

Tfno de contacte: *

4.

E-mail: *

Adjuntar document acreditatiu de la representació: (titularitat, nomenament,
apoderament, etc) *

5.

Fitxers enviats:

Adjuntar justificant acreditatiu del pagament de la taxa de 500€ *

6.

Fitxers enviats:
DADES DE L'EMPRESA / ENTITAT

7.

Denominació social: *

8.

C.I.F.: *

9.

Domicili social: *

10.

Localitat i C.P: *

11.

Web: *

12.

Sector de l'empresa / Entitat: *

13.

Dimensió de l'empresa: (veure quadre) *
Maqueu només un oval.
Micro empresa
Petita empresa
Mitjana empresa
Gran empresa

Quadre - Dimensió empresa

DADES DE LA INICIATIVA CULTURAL (o del conjunt d'iniciatives culturals)

14.

Nom de la Iniciativa cultural: *

15.

Breu descripció de la Iniciativa cultural (max. 100 paraules) *

16.

Adjuntar Memòria de la Iniciativa cultural (format: powerpoint: max. 10 diapositives)
o doc. word: max. 2000 paraules) *
Fitxers enviats:

17.

Marcar les 2 caselles següents (en cas de conformitat): *
Seleccioneu totes les opcions que corresponguin.
Autoritzo a la Fundació a sol·licitar i rebre en el meu nom la documentació recollida en les
Bases del present Segell
Els representants de les empreses i entitats participants consenten expressament en què
les dades personals obtingudes a través del procés de sol·licitud del Segell siguin
incorporades a un fitxer automatitzat propietat de la Fundació, per a gestionar la seva
participació en el procés d'obtenció del Segell. Les empreses o entitats participants podran
exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició conforme a la normativa vigent
mitjançant enviament d'e-mail a info@fundaciocatalunyacultura.cat

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Formularis

