ANEXO
I PREMIO LINGUA E EMPRESA DO CONCELLO DE AMES
1. PERSOA OU ENTIDADE QUE PRESENTA A CANDIDATURA
Persoa ou entidade que formula a proposta:…..................………………………….……………………
Nome ou razón social: ………………………………………………………………………………………..
Enderezo postal:……………………………………………………………………………………………….
Teléfono: ………………………………………………………………………….……………………………
Enderezo electrónico:………………………………………………………………………………………...
2. DATOS DA CANDIDATURA
Nome da empresa:………………………………………………………………………………………….
Representante:………………………………………………………………………………………………
Nome ou razón social: ………………………………………………………………………………………..
Enderezo postal:……………………………………………………………………………………………….
Teléfono:……………………………………………………………………………………………………….
Enderezo electrónico:……………...…………………………….Enderezo web…………………………..
3. MÉRITOS QUE SE ALEGAN
A. Comunicación externa ou relacional
Páxina web da empresa en galego
Redes sociais da empresa en galego
Sinalética e comunicación do establecemento empresarial en galego
Campañas publicitarias ou materiais promocionais en calquera soporte en galego
Uso habitual do galego nas súas actividades e nos seus servizos
Atención habitual á clientela e ao público en xeral en galego
Outros méritos

B. Comunicación interna ou de xestión
Comunicación interna co persoal ou entre os diferentes departamentos, se os houbese.
Existencia de normas de usos lingüísticos que fomenten o uso do galego e a
diversidade lingüística.
Outros méritos

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA PAR ACREDITAR OS MÉRITOS

Lugar e data: …………………………, ………..de ……………………………………. de 2018

Nome e sinatura:……………………………………………………………………………………..
PARA O XURADO DO PREMIO LINGUA E EMPRESA DO CONCELLO DE AMES
DEPARTAMENTOS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO
DE AMES
O responsable do tratamento destes datos é o Concello de Ames. Os datos serán tratados coa finalidade específica de posibilitar a
participación no I PREMIO LINGUA E EMPRESA DO CONCELLO DE AMES, de conformidade coa regulación establecida polo
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e demais
disposicións de aplicación.
A lexitimación do tratamento está baseada no consentimento das persoas interesadas en participar nesta actividade.
O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais ou os que legalmente sexan de
obrigado cumprimento.
Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co
previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Ames poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas,
incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano responsable do ficheiro
(Concello de Ames). Tamén poderán exercitar os seus dereitos ante o delegado de Protección de Datos do Concello no enderezo
electrónico dpd@concellodeames.gal.

