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Signatura del/la col·legiat/ada      Data

Alta col·legiat/ada

Dades col·legiat/ada

Nom i cognoms

Data de naixement    NIF

Dades de contacte

Adreça        Codi postal

Població

Comarca        Província

Adreça electrònica

Telèfon      Mòbil

Dades acadèmiques

Enginyer/a Tècnic/a    Graduat/ada en Enginyeria

Escola universitària

Especialitat (s)     Data del resguard o títol

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

 És alta amb el número Aprovat amb data

FOTO

Autoritzo la utilització de la meva adreça electrònica de contacte per tal de rebre 
periòdicament les comunicacions del Col·legi.

Sí  No

Sí  No



De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal 
que correspongui, ENGINYERS BCN, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre 
Protecció de Dades:

• Responsable del Tractament:
 COL·LEGI D’ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA
 Q0870003A
 Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona
 ebcn@ebcn.cat  
 93.496.14.20

• Finalitat del tractament de les seves dades personals: 
• Gestionar l’alta de col·legiat i donar suport tècnic a través del Servei d’Orientació Tècnica (SOT).
• Oferir i informar sobre jornades formatives, activitats i conferències. 
• Donar assessorament en l’exercici lliure de la professió i en temes laborals i fiscals de matèries relacionades 

amb l'exercici professional, des del Servei d’Assessorament Jurídic (SAJ).
• Rebre informació de les novetats legislatives i avenços en el sector de l’enginyeria.
• Gestió de les ofertes de treball i assessorament personalitzat en la recerca i millora laboral. 
• Assessorament en matèria d’assegurances de responsabilitat civil.
• Oferir descomptes d’entitats col·laboradores. 
• Registrar projectes a Disseny EBCN / Disseny EBCN Certificat. 
• Serveis de pèrits judicials i tercers per l’administració. 
• Servei de mentoria. 
• Networking.

• Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través 
d’aquesta sol·licitud. 

• Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal o autorització expressa. 
• Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del 

tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable, Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de 
Barcelona.

• Conservació: Termini previst per la normativa aplicable respecte a la prescripció de responsabilitats.

ENGINYERS BCN l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades 
i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter 
personal.

Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè 
té dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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