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Declaració de compliment de requisits de la persona treballadora autònoma que ha cessat la seva activitat. Programa Consolida't 
(Requisits bases 3.2 i 3.3 de l'Ordre TSF/267/2016, de 10 d'octubre de 2016)
Dades de la persona treballadora que ha cessat activitat
, amb residència i domicili fiscal a Catalunya i correu electrònic
DECLARO:
o bé:
Signatura

Localitat i data

,

de/d'

de
Comunicació del Departament
1. En compliment de l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran al fitxer ”Subvencions de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom”. La finalitat del fitxer és gestionar les subvencions que atorga la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa que es duen a terme en el desenvolupament de les competències que li són atribuïdes legalment.
 
Així mateix, us comuniquem que les vostres dades se cediran al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social d'acord amb l'article 21 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 
La unitat responsable del fitxer és la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa i les dades recollides s'emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment.
 
Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel•lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa per correu postal (C. Sepúlveda, núm. 148-150, 08011 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dgestsca.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).
2. L'Admininistració podrà fer, en qualsevol moment, les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i tinença de la corresponent documentació. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades declarades comportarà, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent des del moment en què se'n tingui coneixement, sens perjudici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats previstes en la legislació vigent.
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