
F-INSCRIPCIÓ-v8 

1 - DADES CURS Registre Data 

NOM DEL CURS 

2 - DADES DE L’ALUMNE 

NOM COGNOMS 

NIF NÚM. SEGURETAT SOCIAL 

ADREÇA  CP 

POBLACIÓ COMARCA 

DATA NAIXAMENT TELÈFON 

GÈNERE   HOME  DONA E-MAIL 

3 - SITUACIÓ PROFESSIONAL   ESTUDIS 

 Treballador en règim general

 Autònom

 Desocupat (no cal omplir aparats 4 i 5)

 Sense estudis
 Estudis primaris
 Graduat escolar
 ESO
 FP1

 FP II / Cicle de grau mitjà
 Cicle de grau superior
 BUP / COU / Batxillerat
 Diplomat
 Llicenciat

4 - ÀREA FUNCIONAL CATEGORIA PROFESSIONAL: COL·LECTIU: 

 Producció
 Manteniment
 Comercial
 Administració
 Direcció

 Treballador no qualificat
 Treballador qualificat
 Tècnic
 Comandament mitjà
 Directiu

 Règim general
 Règim especial autònoms
 Fix discontinu
 Regulació d’ocupació
 Administració Pública

5- DADES EMPRESA 

NOM EMPRESA  CIF  

NÚM. SEG. SOCIAL TELÈFON  E-MAIL 

CARRER POBLACIÓ CP 

PERSONA CONTACTE 

QUALSEVOL FITXA HA DE TENIR TOTES LES DADES DEGUDAMENT COMPLIMENTADES. LA MANCA D’AQUESTES PROCEDIRÀ A LA INVALIDACIÓ DE LA MATEIXA 

ENVIAR JUNTAMENT AMB FOTOCÒPIA DNI I ENCAPÇALAMENT NÒMINA O REBUT D’AUTÒNOM O DARDO A:  
UEC, Crta. de Girona a Banyoles. Km 39 - 17843 Palol de Revardit. Telèfon 972 59 64 60 -  602 22 21 51 

formacio@uecgirona.com - https://www.uecgirona.com/com 

 SIGNATURA  ALUMNE 

Com a alumne, autoritzo de forma expressa i irrevocable, a utilitzar i editar esdeveniments i informacions necessàries per a la formació a 
traves de  mitjans telemàtics i de telecomunicacions. És podran formar grups de WhatsApp per agilitzar el sistema de comunicació. 

SI       l__l 
NO    l__l 

RESPONSABLE: UNIO D. EMPRESARIS DE LA CONSTRUCCIO GIRONA  G17047002 C/ Figuerola 17, 2 1 17001, GIRONA Telf: 972 21 36 72 uec@uecgirona.com  
FINALITAT: : Gestionar serveis de Formació  i  mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, de les novetats formatives així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.  
LEGITIMACIÓ: Consentiment, relació contractual i interès legítim. BASE LEGAL: Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals Llei 34/2002, 
de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació, Llei 
7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació.  DESTINATARIS: Excepte per prescripció legal no cedim dades a tercers, només a empreses proveïdores de programari que ens permet la 
gestió ordinària dels mateixos. DURADA: Una vegada no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollits es guardaran durant 5 anys, excepte prescripció legal.  INFORMACIÓ ADDICIONAL: 
Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional sobre les seves dades personals ( "segona capa"), en la mateixa adreça electrònica que li facilitem per poder exercir els seus drets.  DRETS: Vostè 
podrà exercir els drets ARCO d'accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició, així com el dret a la limitació de la finalitat "i portabilitat. Pot vostè dirigir-se a la nostra adreça de correu: uec@uecgirona.com  ; o 
bé, a la nostra adreça postal dirigint-se al responsable del tractament de la nostra empresa. En cas que consideri que no han estat ateses les seves peticions podrà dirigir-se a l'autoritat de control Agència 
Espanyola de Protecció de dades: www.aepd.es. INFORMACIÓ: En compliment de la normativa vigent en de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i la protecció de dades de caràcter 
personal, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció dels missatges promocionals,. (Descriure direcció, Telf., correu electrònic del 
responsable de seguretat de la seva empresa de la seva empresa). 
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