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PREMI LISMIVO
en endavant l'EMPRESA,
Amb relació a les dades corresponents a l'any 2020 de l'EMPRESA, DECLARO de forma responsable que:
a) L'EMPRESA té centre de treball a la comarca del Vallès Oriental, ubicada a
b)          L'EMPRESA està obligada a complir la quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat prevista al Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre:  
c) En el centre de treball ubicat al Vallès Oriental de l'EMPRESA, el nombre de contractes laborals amb persones amb discapacitat és el següent: 
d) L'EMPRESA és titular de contractes de treball amb dones amb un reconeixement del grau de discapacitat emès per l'òrgan competent igual o superior al 33% al centre de treball del Vallès Oriental: 
e) L'EMPRESA és titular d'un o més contractes de treball amb persones amb diversitat funcional en les franges d'edat al centre de treball del Vallès Oriental, següents: 
(Es pot marcar més d'una casella, si és el cas)
f) L'EMPRESA és titular de contractes de treball indefinits amb persones amb diversitat funcional al centre de treball del Vallès Oriental. 
g) L'EMPRESA és titular de contractes de treball a jornada complerta amb persones amb diversitat funcional al centre de treball del Vallès Oriental.
h) L'EMPRESA és titular de contractes de treball de 4 anys o més d'antiguitat amb persones amb diversitat funcional al centre de treball del Vallès Oriental.
i) L'EMPRESA és titular de contractes de treball amb persones amb diversitat funcional amb especials dificultats al centre de treball del Vallès Oriental.
j) L'EMPRESA adquireix productes o serveis a centres especials d'ocupació o col·labora amb entitats per a la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional:
(Es pot marcar més d'una casella, si és el cas)
k) L'EMPRESA ha acollit una o més persones amb diversitat  funcional en règim de pràctiques al centre de treball del Vallès Oriental.
l) L'EMPRESA adopta altres mesures per a fomentar la inserció laboral de les persones amb diversitat funcional, següents:
m) L'EMPRESA té contractada l'electricitat amb proveïdors segons el detall següent:
Etiqueta assignada per la producció de residus radioactius d'alta activitat
Etiqueta assignada per les emissions de CO2
A	
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
(Marqueu amb una X una sola opció) 
n) L'EMPRESA disposa de vehicles de baixes emissions:
o) L'EMPRESA disposa d'un sistema de gestió ambiental certificat EMAS o ISO 14001.
p) L'EMPRESA té alguna font de generació d'energia pròpia.
Signatura
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament	
Consell Comarcal del Vallès Oriental.
C/ Miquel Ricomà, 46, 08401 Granollers Tel. 93 860 07 00 ccvo@vallesoriental.cat; www.vallesoriental.cat
Delegat de protecció de dades
C/ Miquel Ricomà, 46, 08401 Granollers Tel. 93 860 07 00
dpd@vallesoriental.cat 
Denominació de l'activitat de tractament
Premis LISMIVO
Finalitat del tractament
Gestió  dels premis LISMIVO a empreses per a la inserció laboral de persones amb diversitat funcional i per a la responsabilitat social corporativa
Base jurídica
Que sigui necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats al responsable del tractament.
Categories de destinataris
Les vostres dades es poden facilitar, si és el cas, a les autoritats competents, jutjats i tribunals.	

Transferències internacionals de dades
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea
Drets de les persones
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació o la seva portabilitat, enviant la vostra sol·licitud mitjançant escrit presentat en el Registre General del Consell Comarcal del Vallès Oriental, a través de la seu electrònica www.vallesoriental.cat
Informació addicional:
Podeu trobar més informació a: www.vallesoriental.cat 
Comunicació del Consell Comarcal:
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