
El/la sotasignat/ada sol· licita la tramitació D’ALTA COM A COL·LEGIAT/ADA. 

Dades personals 

Cognoms _____________________________________________ Nom _____________________ 

Data de naixement _______________________________    NIF ___________________________ 

Dades particulars 

Telèfon (s) ______________________ / _____________________  Fax ______________________ 

Adreça electrònica ________________________________________________________________ 

Adreça _________________________________________________  Codi postal ______________ 

Població _______________________________________ Província _________________________ 

Dades de correspondènci a o contact e  (Emplenar si les dades són diferents a les particulars) 

Telèfon (s) _____________________ / ______________________  Fax ______________________ 

Adreça electrònica ________________________________________________________________ 

Adreça _________________________________________________ Codi postal ______________ 

Població ________________________________________ Província ________________________ 

Dades acadèmiques      

Escola Universitària _______________________________________________________________ 

Especialitat (s) ____________________________________ Data resguard o títol ______________ 

Dades bancàries 

Entitat bancària ___________________________________________________________________ 

Número de compte ________________________________________________________________ 

Declaro que al compte bancari sóc titular o cotitular. 

Declaro que no he incorregut en cap causa d’inhabilitació ni suspensió legal ni suspensió ni 
reglamentària que m’impedeixi incorporar-me a ENGINYERS GARRAF-PENEDÈS. 

Vilanova i la Geltrú,  ______________________________  Signat: 

Sra. Degana del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l'Alt Penedès 

 Foto 

SECRETARIA 

Aprovat l’ingrés a la junta de data, ____________________  Signat: 

És alta amb el número 
 JOSEFA GARCÍA MÁRQUEZ. Secretària 



CLÀUSULA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

De conformitat amb el que estableix, Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i 
pel REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'Abril, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal (LOPD), l'informem que COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL GARRAF I 
L'ALT PENEDÈS, en qualitat de RESPONSABLE, realitza el tractament de les seves dades amb la FINALITAT de 
prestar-li el servei sol·licitat, realitzar la facturació del mateix, comunicación telemàtiques (WhatsApp, SMS i similars) 
relacionades amb el servei contractat i enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis. Les dades 
proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació col·legial o durant els anys necessaris per complir amb les 
obligacions legals. DESTINATARIS: durant el període de durada del tractament, no es realitzarà cap cessió, llevat 
d’obligació legal, ni tampoc cap transferència. Sense perjudici de l’anterior, el Col·legi cedirà les dades personals en el 
supòsit d’acceptar-ho expressament mitjançant l’acceptació de la clàusula comercial, a les entitats mencionades en la 
informació ampliada. 

En tot moment, Vostè podrà exercitar els seus drets: 

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-
se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia 
de document oficial que l’identifiqui, dirigit a COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL GARRAF I L'ALT 
PENEDÈS - CIF: Q5856391G, Adreça postal: c/ PARE GARI, 91 - Localitat: VILANOVA I LA GELTRÚ - CP: 08800 - 
BARCELONA, també pot enviar un correu electrònic a: enginyersgp@enginyersgp.cat  

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola 
de Protecció de Dades . També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) 
a través de la següent adreça de correu electrònic: enginyersgp@enginyersgp.cat indicant BAIXA 
COMUNICACIONS COMERCIALS a l'assumpte. 

Pot consultar la INFORMACIÓ AMPLIADA sobre Protecció de Dades sol·licitant-ho al nostre personal o bé al correu 
electrònic enginyersgp@enginyersgp.cat indicant a l’assumpte: INFORMACIÓ AMPLIADA RGPD.   

CONSENTIMENT 

Tractarem les seves dades per a realitzar tots els tràmits necessaris derivats de la nostra relació per a l'execució del 
servei contractat SERVEIS COL·LEGIALS , comunicacions telemàtiques i gestió de l'enviament d'informació i prospecció 
comercial. 

A continuació, pot acceptar la finalitat marcant la/es casella/es, tingui en compte que el tractament de les seves dades és 
necessari per a mantenir la nostra relació, en el cas de NO consentir el tractament, aquesta seria inviable. Si accepta el 
tractament de les seves dades marqui la/es casella/es. 

[ _ ] SÍ accepta el tractament de les seves dades per a l'execució del servei contractat i les comunicacions telemàtiques. 

[ _ ] SÍ accepta el tractament de les seves dades per a la gestió d'enviament d'informació i prospecció comercial. 

Nom del/la Interessat/da: ......................................................

DNI: ...................................

Signat.-  .......................................................................................



Empleni les seves dades personals i marqui la casella corresponent, SI AUTORITZA al Col∙legi d’Enginyers Graduats i 
Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l’Alt Penedès la cessió de les seves dades personals a Banc de Sabadell, SA 
perquè aquest, en el marc dels acords amb el al Col∙legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials del Garraf 
i l’Alt Penedès, les faci servir amb fins comercials, en els termes de la clàusula que s'indica a continuació:  

Per tal que pugui conèixer  les novetats  financeres més  interessants del grup Banc Sabadell,  les seves dades 
personals seran  tractades amb el seu consentiment per part de Banc de Sabadell, SA per oferir  i  remetre‐li 
comunicacions comercials, ofertes, propostes o per facilitar‐li l'accés a avantatges promocionals en relació als 
productes o serveis que compleixin les següents condicions: 

 Siguin comercialitzats pel Banc, pertanyin al mateix Banc o a les societats del grup Banc Sabadell, filials  i
participades o pertanyin a terceres entitats amb les quals el banc o empreses del grup signin un acord de
col∙laboració. La relació de societats es publica al enllaç: www.bancosabadell.com/empresas_del_grupo, i

 Pertanyin a més, a algun dels següents tipus: productes o serveis de banca, assegurances, previsió, serveis 
d'inversió,  inversió  col∙lectiva,  rènting  i automoció, actius mobiliaris  i  immobles, productes  i  serveis de 
consum, venda d'entrades per a esdeveniments i qualsevol altre producte i serveis similars, en les diferents
formes possibles de comercialització, ja sigui directament, com a auxiliar o conjuntament amb altres. 

Amb  aquesta  finalitat  vostè  consent  i  autoritza  expressament  el  banc  per  la  remissió  de  les  comunicacions 
comercials, ofertes, propostes i avantatges promocionals indicades per qualsevol mitjà, inclòs per mitjans electrònics 
(telèfon, correu electrònic o mitjà equivalent). 

Nom i Cognoms Col∙legiat: 

NIF Col∙legiat: 

   SÍ AUTORITZA       NO AUTORITZA 

Informació: 

 Responsable: Banc de Sabadell, SA amb domicili social a Avinguda Òscar Esplà, núm. 37, d’Alacant (Codi Postal
03007).  Dades de contacte del delegat de Protecció de Dades: DataProtectionOfficer@bancsabadell.com.

 Drets: se l'informa expressament que podrà revocar posteriorment el consentiment i autoritzacions concedides
per a la realització dels referits tractaments de dades per part del Banc, amb la finalitat comercial expressada,
en qualsevol moment, dirigint‐se per escrit a la unitat Drets Protecció de Dades del Banc, a través del seu domicili
social  o  oficines,  o  a  través  de  l'adreça  de  correu  electrònic  següent: 
Ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com,  on podrà exercitar així mateix els drets d'accés, rectificació, 
oposició, supressió, limitació i portabilitat i per exercir el dret a oposar‐se a decisions individuals automatitzades
que puguin afectar significativament o comportar efectes jurídics, d'acord amb l'article 22 del Reglament de la
UE 2016/679.

 Informació  addicional:  pot  obtenir  informació  addicional  a  l'annex  publicat  a  la  web  del  banc 
(www.bancsabadell.com, apartat "Informació a clients" "Annex informació detallada sobre protecció de dades
de caràcter personal") o sol∙licitant‐ho a qualsevol oficina.

LLOC I DATA SIGNATURA 
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