El/la sotasignat/ada, atenent que les dades que a continuació s’assenyalen a aquest efecte,
sol·licita la tramitació d’alta com a:
*

Precol·legiat/ada

Col·legiat/ada

Associat/ada

Dades personals
Cognoms

Nom

Data de naixement

NIF

Adreça
Codi postal

Població

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica
Declara que no està sotmès en cap causa d’inhabilitació, ni suspensió legal, ni reglamentaria establertes per a incorporar-se
al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa.

Dades acadèmiques
Escola Universitària

Data d’acabament d’estudis

Titulació més especialitat

* Data d’acabament d’estudis prevista, inclòs projecte

Professional lliberal
Treballador/a per compte d’altri

Dades professionals
Raó Social
Departament i càrrec o funció

Dades bancàries
Titular del Compte

IBAN

Entitat bancària

Entitat

Oficina
-

DC
-

Núm. de compte
-

Autoritzo al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa amb el CIF: Q5856389A perquè, des de la data d’aquesta
autorització i amb caràcter indefinit mentre continuïn les relacions entre ambdues parts, domiciliï en el número de compte
següent tots els rebuts corresponents d’acord amb la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament.
L'àmbit territorial del nostre Col·legi és la Catalunya Central en les comarques del Bages, del Moianès i del Berguedà. A
Catalunya hi ha un total de 6 Col·legis d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials, situats a les poblacions de
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Vilanova i la Geltrú i Manresa.

Manresa,......................................................
Signat
És alta amb el número

Normativa de Protecció de dades
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, CETIM,
responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:
Responsable del Tractament:
COL·LEGI D’ENGINYERS GRADUATS I D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE MANRESA
Q5856389A
Plana de l’Om 6, 2n 5a - 08241 Manresa (Barcelona)
cetim@cetim.cat
93 872 57 62
Delegat en Protecció de Dades: Josep M. Macià Roldan
Finalitat del tractament de les seves dades personals:

Gestionar l’alta de col·legiat

Donar suport tècnic a través del Servei d’Orientació Tècnica (SOT).

Oferir i informar sobre jornades formatives, activitats i conferències.

Donar assessorament en l’exercici lliure de la professió i en temes laborals i fiscals de matèries relacionades amb
l'exercici professional, des del Servei d’Assessorament Jurídic (SAJ).

Rebre informació de les novetats legislatives i avenços en el sector de l’enginyeria.

Gestió de les ofertes de treball i assessorament personalitzat en la recerca i millora laboral.

Assessorament en matèria d’assegurances de responsabilitat civil i la seva gestió.

Oferir descomptes d’entitats col·laboradores.

Serveis de pèrits judicials i tercers per l’administració.

Servei de mentoria.

Networking.
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquesta
sol·licitud.
Destinataris:
Al Consell de Col•legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (CCETIC) i al Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial (COGITI) per poder desenvolupar les gestions i tràmits com a col·legi professional, sempre i quan sigui necessari.
Tanmateix, CETIM li sol·licita el consentiment per cedir les dades de correspondència a col·lectius, persones físiques i/o
institucions relacionades amb l’enginyeria o amb les quals CETIM col·labora als efectes comercials i/o publicitaris.
Autoritzo la cessió de dades amb les finalitats indicades.
No Autoritzo la cessió de dades amb les finalitats indicades.
Al Banc Sabadell, amb la finalitat de d’oferir-li els seus serveis. Tanmateix, es sol·licita el consentiment per la seva cessió.
Autoritzo la cessió de dades, al Banc Sabadell, amb les finalitats indicades.
No Autoritzo la cessió de dades, al Banc Sabadell, amb les finalitats indicades.
Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del tractament i la
portabilitat de les dades al domicili del responsable, Plana de l’Om 6, 2n 5a - 08241 Manresa (Barcelona).
Conservació: Termini previst per la normativa aplicable respecte a la prescripció de responsabilitats.
Tractament de les imatges: D'acord amb el que estableix la normativa vigent sobre la Protecció Civil al dret a l'honor, a la
intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge, CETIM sol·licita el consentiment exprés, per tractar la seva imatge amb
finalitats comercials o informatius relacionats amb l'activitat de la companyia en publicacions, pàgina web, xarxes socials
pertanyents a CETIM, així com en premsa, edicions i en qualsevol altre mitjà. Aquestes fotografies, dades i / o enregistraments
poden ser utilitzats individualment o en conjunt amb altres fotografies i / o enregistraments.
Autoritzo el tractament de les meves imatges.
No Autoritzo el tractament de les meves imatges.
Comunicacions per mitjans electrònics: Segons l’establert en la normativa vigent de la Llei de la Societat de la Informacion i
Comerç Electrònic, li sol·licitem el consentiment per l’enviament d’informació dels nostres serveis a través de correu electrònic
o mitjans de comunicació electrònica equivalents.
Autoritzo a CETIM per l’enviament de comunicacions comercials.
NO Autoritzo a CETIM per l’enviament de comunicacions comercials.
Se l’informa a l’interessat que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials, enviant un correu
electrònic a cetim@cetim.cat.
CETIM l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a
interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Signat

Segell del CETIM
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