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NOTIFICACIÓ I AUTORIZACIÓ DEL CONTINGUT DE LA FITXA COL·LEGIAL
L’IL·LTRE COL·LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE TARRAGONA és el Responsable del tractament de les
dades personals de l'Interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que
disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa li demanem que
inclogui la informació a aquests efectes:
Dades a efectes de comunicacions:
Nom i cognoms: _____________________________________________________________
Adreça: ______________________________________________________________________ ...
CP i localitat: ________________________________________________________________
Telèfon: ____________________________________________________________________
Mòbil:
Fax: ________________________________________________________________________
Correu electrònic: ____________________________________________________________
Web: ______________________________________________________________________
Les dades identificatives i personals que ens ha proporcionat són confidencials i formen part dels fitxers
dels quals es titular l’Il·ltre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona.
Les seves dades seran comunicades en els supòsits legalment previstos. Aquest serà el cas de les
comunicacions al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España i l’Il.ltre Consell
de Col.legis de Graduats Socials de Catalunya, a efectes de mantenir vigent la informació d’altes i baixes de
col·legiats, als Col·legis Oficials de Graduats Socials en cas de futures habilitacions, a Tribunals o Jutjats,
Administracions Públiques i Organismes Oficials.

He llegit i accepto rebre circulars i comunicacions del Col·legi, per correu electrònic o per correu
postal.
En cas de que no ens autoritzés a que aquestes dades fossin publicades en el lloc web del Col·legi
marqui aquesta casella.

Tanmateix, d’acord amb el concepte de font accessible al públic descrit per la Llei Orgànica 15/1999 de
Protecció de Dades Personals, el Col·legi elaborarà un llistat amb les dades personals dels col·legiats amb la
finalitat d’oferir publicitat als professionals que estan col·legiats, podent ser proporcionat a tercers que ho
requereixin sempre que sigui per a exercir les seves funcions legítimes. Entre aquests tercers figuren les
nostres entitats col·laboradores.
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D’acord amb allò que estableix la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Informació i el Comerç
Electrònic en el seu art. 21, sol·licitem el seu consentiment per a facilitar les seves dades a les empreses
col·laboradores del Col.legi, per tal que aquestes puguin remetre-li circulars i comunicacions publicitàries,
per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà.
He llegit i accepto rebre circulars i publicacions de les empreses col.laboradores del Col·legi, així com
comunicacions publicitàries per correu electrònic o per correu postal.
Pot exercir en qualsevol moment els seus drets a retirar el consentiment en qualsevol moment, dret
d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament i
el dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no
s'ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:
IL·LTRE COL·LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE TARRAGONA.
C/ Estanislau Figueres, 17
43002 TARRAGONA (TARRAGONA)
O bé al correu electrònic colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com
Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui
necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de
les dades o la destrucció total de les mateixes.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entenem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es
compromet a notificar-nos qualsevol variació.
Per realitzar el tractament de dades descrit, l’Il.ltre Col.legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona
necessita el seu consentiment explícit.
L’interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:
Nom i cognoms: __________________________________________________________
NIF: ______________________
Núm. col.legiat: ____________

Signat conforme

Data:
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