
: 
: 

: 
: : 

: :  
: : 

(sinale a que corresponda): 
Autónomo  Pequena (menos de 50 traballadores)
Empresa familiar Mediana (entre 50 e 500 traballadores)
Multinacional Grande (máis de 500 traballadores)

CNAE:   

: 
: 

: 
: 

Alumnado Internet/ páxina web
Profesorado Outras institucións/ Administración
Outros servizos da Universidade Outras universidades
Outros (especificar):

Desexa que o nome da súa empresa figure no 
? Si Non 

   
De conformidade co establecido na Lei 15/ 1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) os seus datos 
serán obxeto de rexistro nun ficheiro automatizado. Poderán ser utilizados para a realización da xestión de 
prácticas académicas externas. Tamén poderán ser utilizados no envío de información de actuacións da 
Universidade de Vigo e da Fundación Universidade de Vigo nos ámbitos do fomento de emprego e 
emprendemento. Para exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, é necesario dirixirse 
por escrito ao domicilio postal   Secretaría Xeral,  Reitoría , Campus Universitario  de vigo, 36310 Vigo; ou por 
enderezo sxeral@uvigo.es indicando a operación a realizar. 

D.1. FICHA DE EMPRESA

EMPRESA /  ENTIDADE 

Nome comercial
Razón social
CIF:
Domicilio  social
CP Localidade
Teléfono Fax
Correo-e Web
Tipo de empresa

Sector de actividade: ……………………………………………………………….

PERSOA DE CONTACTO:
Nome e apelidos
Cargo
Teléfono de contacto
Correo-e
Representante da empresa que asina o  convenio:
Cargo:
D.N.I.:
COÑECEU ESTE SERVIZO A TRAVÉS DE:

Listado de empresas co laboradoras 
da Universidade de Vigo
OBSERVACIÓNS:

DATA, SINATURA E SELO DA EMPRESA

transfer02
Stamp
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