Registre de sortida

SOL·LICITUD D'ALTA
D'USUARI DEL SERVEI DE
FORMACIÓ DE TIC MALLORCA

DADES PERSONALS DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Llinatges

Nom

DNI
Telèfon mòbil (opcional)

Correu electrònic personal (opcional)

DADES LABORALS
Organisme consorciat

Àrea o Departament

Denominació del lloc de feina/càrrec

Grup

Telèfon

Adreça electrònica

Nivell

SOL·LICIT:
L’alta com a usuari o usuària de les accions formatives de TIC Mallorca.

Data:
El sotasignat declara que són certes totes les dades d’aquesta sol·licitud, al temps que es compromet a provar-les documentalment
(Signatura de la persona interessada)

CONSORCI TIC MALLORCA

(Signatura del/la Secretàri/a o del/la cap del departament)

INSTRUCCIONS
Aquesta sol·licitud ha de tenir el pertinent registre de sortida de l'Organisme sol·licitant.
Emplenau aquesta sol·licitud i enviau-la per fax al 971 750 864 o per correu electrònic a
info@ticmallorca.net
El departament de Formació es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per
comunicar-li la contrasenya.

AVIS LEGAL
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, la persona titular queda informada de forma inequívoca i
precisa, i autoritza expressament el Consorci TIC Mallorca perquè a través d’un fitxer del
qual és responsable pugui recollir i tractar de forma automatitzada les dades que
s’inclouen al formulari, que s’ha d’emplenar necessàriament per poder realitzar el
manteniment, desenvolupament i control de la relació jurídica entre la persona titular i el
Consorci.
La persona titular autoritza de manera expressa que les seves dades siguin tractades per
poder-li remetre a través de diferents mitjans enviaments d’informació sobre activitats i
novetats organitzades pel Consorci.
Finalment, la persona titular pot denegar el consentiment anteriorment facilitat, així com
exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades recollides al fitxer,
de conformitat amb allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de
caràcter personal, i per fer-ho efectiu hauran de comparèixer a les dependències del
Consorci, situades al c/ General Riera, 113 – 07010 Palma de Mallorca.

