Segell de registre d’entrada

Full d’inscripció al servei d’assessorament / Hoja de inscripción en el servicio de
asesoramiento
Dades personals/Datos personales
DNI/NIE/Passaport
Nom i cognoms/Nombre y apellidos

Home
Hombre

Dona
Mujer

Data de naixement/Fecha de nacimiento:

Adreça/Dirección
Codi postal/Código Postal

Municipi/Municipio

Telèfon/Teléfono

Adreça electrònica/Correo electrónico

Exposo
Que he estat admesa al servei d’assessorament i que/Que he sido admitido en el servicio de asesoramiento:
he efectuat el pagament corresponent a l’import del servei / he efectuado el pago correspondiente del importe del servicio.
Nom del centre que vull que faci l’assessorament / Nombre del centro que quiero que haga el asesoramiento

CE Miquel Servet

Nom de la família professional objecte d’assessorament / Nombre de la familia profesional objeto de as.

Sanidad

Codi/Código

Documentació que cal presentar al centre (marqueu el que adjunteu) / Documentación a presentar en el centro (marque

lo que adjunta)
•
•
•
•
•

Resguard de pagament del preu / Resguardo del pago del precio
DNI original i còpia / DNI original y copia
Vida laboral
Certificat d'empresa on es detallin les funcions realitzades al lloc de treball de l'usuari / Certificado de empresa
Original i còpia de totes les titulacions acadèmiques i formacions realitzats per l'usuari / Original y copia de todas las titulaciones

Lloc i data / Lugar y fecha:

L’Hospitalet de Llobregat,

Y590-047/06-14

Signatura de la persona interessada / Firma de la persona interesada:

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Eduformsan Hospitalet SL (C/ Rodés 6, 08901, L'Hospitalet de Llobregat).
Finalitat: Tramitació i resolució dels processos d’admissió de l’alumnat en el centres educatius sufragats amb fons públics. Legitimació:
Exercici de poders públics.
Destinataris: Centres educatius, Administració educativa i ajuntaments competents en escolarització.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina:
https://www.cemiquelservet.com/proteccio-de-dades/
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades.
Us informem que és necessari indicar que heu llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. En cas contrari, no podreu continuar
amb el procés de reconeixement.

CE Miquel Servet
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