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SOL.LICITUD CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT- FOAP 2019
CERTIFICAT CP CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PAGINES WEB

ESTUDIS REALITZATS
FORMACIÓ REGLADA
Títol obtingut

Nom del centre

Any finalització

XARXES SOCIALS 2.0
HISTORIAL PERSONAL I PROFESSIONAL
NOM:
FORMACIÓ NO REGLADA
COGNOMS:

Especialitat

Nom del centre

Any finalització

ADREÇA

C.P. :

POBLACIÓ:

TELÈFON:

MÒBIL:

FORMACIÓ OCUPACIONAL
Nom curs

EDAT:

Nom centre

Nº Hores

LLOC I DATA DE NAIXEMENT:

D.N.I:

E-MAIL:

OBSERVACIONS
MEDIQUES SI S’ESCAU

EXPERIENCIA PROFESSIONAL (PRINCIPAL OCUPACIÓ)
Nom de l’Empresa
Ocupació/Categoría

Periode

SITUACIÓ LABORAL ACTUAL
EN ATUR
Amb Prestació
Sense Prestació

PER a TREBALLADORS
Tipus de contracta
Treballador/a fix (RG)
Treballador/a fix discontiu (RG)
Treballador/a autònom/a (AU)
Altres

C/ Vila Cinca, 155 08208 Sabadell

www.ctsformacion.com

telef 937170047 info@ctsformacion.com

CONEIXEMENTS D’IDIOMES
IDIOMA

COMPRENSSIÓ

PARLA

LECTURA

ESCRIPTURA

CATALÀ
CASTELLÀ
ANGLÈS

N= No te coneixements

E= Elemental

M= Mitjà

A= Alt

ESCOLA TECNICA DEL VESTIR és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat/da i li
informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE)
2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament.
Finalitat del tractament: prestació de serveis de formació i manteniment de l'historial acadèmic de
l'Interessat/da.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat
del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per
garantir la seguretat de les dades o la destrucció total dels mateixos.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal i de la pròpia gestió
documental y acadèmica de les dades.
Drets que assisteixen a l'Interessat/da:
- Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu
tractament.
- 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: ESCOLA TECNICA DEL VESTIR, S.L. Carrer Vila Cinca, 155
SABADELL (BARCELONA). Email: info@ctsformacion.com
Dades del Delegat en Protecció de dades: Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del
tractament necessita el seu consentiment explícit o el del seu representant legal.
L'Interessat/da consent el tractament de les seves dades en els termes exposats.

Perquè t ´interessa fer aquests estudis?
Expliqui breument quins són els motius per els quals sol.licita aquest curs de
Formació Professional Ocupacional.

Els drets d'imatge de totes les pràctiques i imatges realitzades durant el curs seran del centre. Els projectes
podran ser cedits a tercers per projectar-los o participar en certàmens. Totes les imatges, pràctiques i treballs
dels alumnes no s'utilitzaran en cap cas amb ús lucratiu; única i exclusivament s'utilitzaran com a promoció dels
alumnes i del centre.
Nom ..............................................................................................................., amb NIF .............................
MENORS -Representant legal de ..................................................................., amb NIF .............................

Disponibilitat horaria per la formació:
Signatura,
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