D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades consignades en aquest document seran incorporades al fitxer creat pel Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya amb la finalitat de gestionar la vostre sol·licitud. El signant d'aquest full
d'encàrrec autoritza que s'incorporin les seves dades personals facilitades en aquest document, juntament amb les que s'obtinguin durant el desenvolupament del servei, en el fitxer creat sota la responsabilitat del Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya, amb la finalitat de poder desenvolupar la relació i
informar dels serveis que ofereix el Gremi..En virtut del que disposa l'article 15 i següents de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en els termes que indica el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en qualsevol moment
el titular de les dades personals podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a al Gremi de Cuines Banys i Reformes de Catalunya C/ Casp 117 bx 08013 BARCELONA.

SOL.LICITUD D’INSCRIPCIÓ
PER A LA OBTENCIÓ DEL
CERTIFICAT DE COMPETÈNCIES
PROFESSIONALS

DADES DEL SOL·LICITANT (a efectes de facturació)

Empresa

Tel 1
és professional agremiat:

Nom Comercial:

Adreça fiscal:
Núm.

Població:
C.P

Tel 2

Experiència en el sector:
anys
Telèfon:

Escala

e-mail
si

Pis
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no

CIF / NIF:
Porta

Web

DADES DE LA PERSONA QUE ES CERTIFICARÀ

1. Nom i Cognoms:

DNI

e-mail:

El sotasignat sol·licita l’admissió pel procés de certificació de competències professionals i declara:

1. Que les dades indicades són certes.

2. Que reuneix els requisits per poder accedir a la certificació: (el Gremi es reserva el dret de
sol·licitar els documents actualitzat sacreditatius en qualsevol moment.)

Experiència mínima acreditada en el sector de 3 anys
En cas de ser professional agremiat, estar al corrent del pagament de quotes.
En cas de ser professional agremiat, tenir una antiguitat com a professional agremiat
superior de 6 mesos.

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades consignades en aquest document seran incorporades al fitxer creat pel Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya amb la finalitat de gestionar la vostre sol·licitud. El signant d'aquest full
d'encàrrec autoritza que s'incorporin les seves dades personals facilitades en aquest document, juntament amb les que s'obtinguin durant el desenvolupament del servei, en el fitxer creat sota la responsabilitat del Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya, amb la finalitat de poder desenvolupar la relació i
informar dels serveis que ofereix el Gremi..En virtut del que disposa l'article 15 i següents de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en els termes que indica el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en qualsevol moment
el titular de les dades personals podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a al Gremi de Cuines Banys i Reformes de Catalunya C/Casp 117 bx 08013 BARCELONA.

3. Que és coneixedor del contingut i procediment del procés: inscripció, pagaments, formació i
superació d’examen. La certificació te una validesa de 3 anys, passat aquest temps es podrà
renovar d’acord al protocol de formació contínua.
4. Que farà efectius els pagaments en els terminis establerts al compte del gremi (cal indicar el
concepte):La inscripció serà efectiva un cop rebuda la fitxa omplerta i el comprovant de
pagament, per estricte ordre d'arribada de les fitxes juntament amb el comprovant del
pagament.
ES15 0081 0193 8100 0115 1124 / BSAB ESBB

5. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES D’ACORD AL REGLAMENT GENERAL DE
PROTECCIÓ DE DADES Que de conformitat amb l’article 13 de la secció 2 del Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de
dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades, l’informem que el responsable del tractament és el Gremi de Reformes
d’Interiors, cuines i banys, de Catalunya, i que aquest tractament es duu a terme per a la gestió
administrativa, elaboració d’ofertes amb els proveïdors i col·laboradors del Gremi i per
l’enviament de comunicacions informatives sectorials, productes i serveis del gremi que puguin
ser del seu interès. La base legal que permet legitimar aquest tractament és l’atorgament del
consentiment exprés atorgat per vostè com a interessat. Pot vostè accedir, rectificar i suprimir
les seves dades, així com altres drets, dirigint-se per escrit al delegat de protecció de dades en
l’e-mail cuinescat@cuinescat.es. Pot vostè obtenir informació ampliada sobre protecció de
dades a la nostra pàgina web www.cuinescat.es. Amb la signatura del present document
autoritzo a aquest tractament.

Signatura del sol·licitant:

DATA:
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