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Aquestes dades seran tractades segons el que 
estableix la Llei orgànica 15/1999 de protecció 
de dades de caràcter personal. Us recordem 
que podeu exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposicions 
mitjançant comunicació adreçada al Col·legi 
d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona.

Avís de confidencialitat: atesa la Llei 15/1999 
de protecció de dades, aquesta comunicació i 
els documents que, en el seu cas, són exclu-
sivitat dels destinataris indicats i contenen 
informació privilegiada, i/o confidencial. En el 
cas de rebre aquesta comunicació per error, 
faci-ho saber al remitent fent servir el mateix 
canal de comunicació.

Dades precol·legiat/ada

Nom i cognoms

Data de naixement    NIF

Dades contacte

Adreça        Codi postal

Població Província

Adreça electrònica

Telèfon     Mòbil   

Dades acadèmiques

Escola universitària

Especialitat (s)     

Període de matrícula anual quadrimestral  Total de crèdits superats

És alta amb el número   Aprovat amb data

Alta precol·legiat/ada

Autoritzo a la meva escola (indicada en l'apartat de dades acadèmiques) a cedir 
al col·legi les dades de caràcter personal necessàries per fer efectiva la meva 
precol·legiació.

Autoritzo la cessió de dades de contacte a col·lectius, a personas físiques i/o 
institucions relacionades amb l'enginyeria o amb les quals el Col·legi col·labora 
als efectes comercials  i/o publicitaris.

Sí  No

Sí  No

*La precol·legiació dóna dret a gaudir dels serveis del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers  Tècnics Industrials de Barcelona 
especificats en el fulletó informatiu d’ENGINYERS BCN per a estudiants amb més de 180 ECTS i que es lliura conjuntament amb 
aquest formulari d’alta.

* La quota de precol·legiació té un import de 20€ anuals, renovables passats 12 mesos naturals. En cas de col·legiació abans del 
termini d’un any des de la data d’alta de precol·legiació, aquest import serà descomptat del primer pagament en concepte de quotes 
de col·legiació.
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