Full d’autorització
Servei de lloguer
d’aparells de mesura

En/na

(nom i cognoms)

Registrat per
Data

_____________________________________________________________________________________ ,

amb el número de col·legiat/ada: ________________________ i amb NIF núm.: ________________________, autoritzo a
en/na

(nom i cognoms)

______________________________________________________________________________________

amb NIF núm: ________________________ a recollir l’aparell de mesura següent:
Analitzador de xarxes elèctriques AR.6 de Circutor
Maleta de comprovació d’instal·lacions elèctriques de Kainos
Sonòmetre 2250 de Brüel & Kjaer
Font Sonora 4292 de Brüel & Kjaer
Termòmetre amb anemòmetre Test 425
Luxímetre Panlux electronic 2
Equip multifunció Testo 435-2

Declaro que jo seré la persona que utilitzarà l’aparell de mesura indicat.
Signatura usuari servei

Signatura persona autoritzada

Barcelona, ______ d __________ de 20__
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 amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades i Garantia dels Drets Digitals, 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 la corresponent autorització per la recollida dels aparells de mesura.
•
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 d’oposició, 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: Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat
recollides.
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.

F06.05.A3 Format d’Autorització

Revisió 12, 26/02/2019

