REGISTRE ENTRADA

SOL·LICITUD PER PARTICIPAR AL
I PREMI DE TREBALL DE FI DE GRAU DE TREBALL SOCIAL
COL·LEGI OFICIAL TREBALL SOCIAL ILLES BALEARS

1.

DADES PERSONALS

Nom

Cognom 1

Cognom 2

Codi Postal

Domicili
Població

Illa

Província

Telèfon

Mòbil

c/e:
Sexe

Home

Data de Naixement

DNI
Dona

2.

DADES ACADÈMIQUES / ESTUDIS DE GRAU DE TREBALL SOCIAL

Universitat on has cursat els estudis de TS
Número de Registre Nacional
d’Estudis Universitaris

Expedit a

Data

Nom Tutor/a o Director/a del
TFG

Palma, ______ de ___________________________ de ________

Signatura: _____________________

PRESIDENT/A DEL COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE LES ILLES BALEARS
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IMPORTANT:
LLEGEIX DETINGUDAMENT I, SI ESTÀS D’ACORD, MARCA LES CASELLES I FIRMA EL CONSENTIMENT

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
De conformitat amb la normativa vigent aplicable en protecció de dades de caràcter personal li informem
que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat del COL·LEGI OFICIAL DE
TREBALL SOCIAL DE LES ILLES BALEARS amb CIF Q0769002G i domicili social a C/ Simó Ballester 5
entresol esquerra, 07011 PALMA, i que a continuació es relacionen les finalitats, terminis i bases
legitimadores:
- Finalitat: amb finalitat de gestionar la seva participació al concurs.
- Termini de conservació: Mentre es mantingui el consentiment prestat.
- Base llegítima: El consentiment de l’interessat.
- Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial.
Així mateix, i d’acord amb lo establert a la llei 34/2002 de 11 de juliol, Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, al seu article 21, sol·licitem el seu consentiment explícit per enviar-li
publicitat que considerem pugui ser del seu interès, per c/e o per qualsevol altre mitjà de comunicació
electrònica equivalent que vostè ha proporcionat a la presa de dades.
Accepto rebre comunicacions comercials o informació promocional.
No accepto rebre comunicacions comercials o informació promocional.
- Finalitat: Captació, registre i tractament de imatges captades mitjançant fotografies i/o vídeos realitzats
per l’entitat amb la finalitat de potenciar la imatge corporativa i/o promoure les activitats de l’entitat i per a
penjar-les als mostradors, per utilitzar-les als seus butlletins informatius, xarxes socials o web del centre,
així com al butlle´ti informatiu.
- Termini de conservació: el que legalment s’estableixi per la relació jurídica establerta entre les parts a
menys que s’hagi retirat el consentiment prestat.
- Base llegítima: El consentiment de l’interessat.
- Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a entitats col·laboradores o
contractades amb la exclusiva de gestionar les publicacions esmentades. A més, s’informa que la base
legitimadora de la cessió és el consentiment de l’interessat:
SI AUTORITZO el tractament de les imatges.
O AUTORITZO el tractament de les imatges.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir
els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret al oblido) , portabilitat i oposició al
tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al
tractament dels mateixos, dirigint petició a l’adreça indicada més a dalt, o al correu electrònic
baleares@cgtrabajosocial.es. Es podrà dirigir a l’Autoritat de Control competent per a presentar
reclamació que consideri adient. L’informem que amb la firma del present document atorga el seu
consentiment explícit per al tractament de les dades amb les finalitats esmentades anteriorment.

Palma, ______ de ___________________________ de ________

Signatura: _____________________
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