SOL.LICITUD CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT – FOAP 2017
HISTORIAL PERSONAL I PROFESSIONAL
NOM:

ESTUDIS REALITZATS
FORMACIÓ REGLADA

COGNOMS:

Títol obtingut

Nom del centre

ADREÇA
C.P. :

POBLACIÓ:

TELÈFON:

MÒBIL:

EDAT:
D.N.I:

FORMACIÓ NO REGLADA (altres cursos/estudis)
Especialitat

Nom del centre

LLOC I DATA DE NAIXEMENT:
E-MAIL:

FORMACIÓ OCUPACIONAL (SOC)
Nom curs

OBSERVACIONS
MEDIQUES SI S’ESCAU

Nom centre

Any finalitzat

SITUACIÓ LABORAL ACTUAL
EN ATUR

Amb Prestació
Sense Prestació

PER TREBALLADORS
Tipus de contracta

EXPERIENCIA PROFESSIONAL
Nom de l’Empresa
Ocupació/Categoría

Treballador/a fix (RG)
Treballador/a fix discontiu (RG)
Treballador/a autònom/a (AU)
Altres
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Periode

Coneixements d´idiomes
IDIOMA

COMPRENSIÓ

Perquè l´interessa fer aquests estudis?
PARLA

LECTURA

Expliqui breument quins són els motius per els quals sol.licita realitzar aquest curs.

ESCRIPTURA

Català
Castellà
Anglès
N= Sense coneixements

E= Elemental

M= Mitjà

A= Alt

Disponibilitat d´horaris:
En compliment de la Lley Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD ), l’informemque que totes les dades de caracter personal
facilitades per l’alumne paer a la matriculació o inscripció en el Centre, així com totes aquelles que siguin necessaries durant el desenvolupament del
curs, són incorporades en fitxers titularitat de ESCOLA TÈCNICA DEL VESTIR, S.L., amb la finalitat de gestionar les relacions acadèmico administratives de
l’alumne amb el Centre, així com l’enviamentde comunicacions comercials que puguin ser del seu interès.
S’informa a l’alumne que ESCOLA TÈCNICA DEL VESTIR, S.L. comunicarà algunes de les seves dades personals a les següents entitats i per a les següents
finalitats:

Marca el Certificat per el qual estas interessat/da:
Si n´hi ha més d´un, marca l´ordre de prioritat de l´1 (molt interessat/da) a 5 (poc interessat/da)

Marcar la
casella

Certificats de Professionalitat:
Operacions auxiliars d´enregistrament i tractament de dades i documents
Aprendre a aprendre (formació transversal)
Activitats administratives en la relació amb el client

a)

a la companyia d’assegurances que contracti a efectes de proporcinar la corresponent assegurança abligatoria d’accidents; b) a l’Administració
Pública ( Generalitat de Catalunya) i, en general, es podran comunicar a altres tercers en aquells casos que resulti legalment necessaris per al
normal desenvolupament de l’activitat acadèmica del Centre.

Quan es produeixi qualsevol alteració o modificació en les dades de caracter personal de l¡alumne, aquest ho haurà de comunicar al Centre el més aviat
possible.
ESCOLA TÈCNICA DEL VESTIR, S.L. , informa a l’alumne del seu dret a accedir a les dades personals que estan es posessió del centre, del dret a rectificarles
quan aquestes siguin inexactes, d’oposar-se al tarctament, i de sol·licitar la seva cancelacióen els supósits previstos legalment. Per exercitar aquests
drets, i per a qualsevol altre aclaració, l’alumne s’haurá de dirigir per escrit al Centre.
A.

Sabadell, a ................. de.............................. de 2017

Confecció i Publicació de pàgines web
Gestió Integrada de Recursos Humans

Signatura Sol.licitant,
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