Declaració responsable de dades professionals

Registrat per
Data

Dades col·legiat
Nom

Núm. col·legiat/ada

Cognoms

NIF

Professional liberal
Domicili professional

Codi postal

Població
Telèfon1

Telèfon2

adreça electrònica

Documentació acreditativa:
- Fotocòpia la declaració censal, amb l’epígraf professional 321 de l’IAE,
- Alta i/o l’últim rebut d’autònoms o de MUPITI.

Treballador/a per compte d’altri
Raó social
Departament i càrrec
Domicili social

Codi postal

Població

NIF

Telèfon1

Telèfon2

Activitat

adreça electrònica
Persona de contacte

Documentació acreditativa:
- Certificat signat pel responsable de l’empresa on m’autoritza a signar els documents en nom de l’empresa.
- Fotocòpia de l’alta a la seguretat social amb el grup de cotització 1 o 2 i de l’últim TC2.
- Fotocòpia del NIF de l’empresa.

Soci/òcia d’empresa
Raó social
Departament i càrrec

Participació %

Domicili social

Codi postal

Població

NIF

Telèfon1
Activitat

adreça electrònica

Telèfon2

Persona de contacte

Documentació acreditativa:
– Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat
– Fotocòpia del NIF de l’empresa
– L’alta i/o l’últim rebut d’autònoms
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Sol·licita l’autorització per tramitar documentació per a control col·legial
A través de Tecnovisat
Per tramitar documentació per a control col·legial a través de Tecnovisat és imprescindible disposar d’una signatura
digital vàlida, així com d’una adreça electrònica per a comunicacions.

El sotasignat /ada declara
– Que a l’efecte del servei de visat, les seves dades professionals són les que indica en aquest full;
– Que es dóna per assabentat dels drets i obligacions que l’afecten i que estan inclosos:
– Pel que fa als visats que es tramitin a través de Tecnovisat el col·legiat/ada es dóna per assabentat dels drets i
obligacions que l’afecten i que estan inclosos a la Llei 34/2002, d’11de juliol, de serveis de la societat de la informació
i de comerç electrònic.
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:
•
Tramitar el visat de projectes i documents
•
Tramitar el registre de verificació documental de projectes i documents
•
Tramitar els Informes d’Idoneïtat Tècnica dels projectes d’obres de l’Ajuntament de Barcelona segons el “Decret d’Alcaldia de
regulació del sistema d’habilitació i de funcionament de les entitats col·laboradores de l’Ajuntament de Barcelona per a la
verificació i el control urbanístic de les obres”, publicat el 31 de desembre de 2013.
•
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquesta sol·licitud.
•
Destinataris: En el cas de les tramitacions dels Informes d’Idoneïtats Tècnica les dades podran ser cedides a l’Ajuntament de
Barcelona de conformitat amb el Decret d’Alcaldia relatiu a regulació del sistema d’habilitació i de funcionament de les entitats
col·laboradores de l’Ajuntament de Barcelona per a la verificació i el control urbanístic de les obres.
•
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: 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.

Signatura

Data

Notes
– Si treballeu en més d’una empresa, empleneu
un full per cada una d’aquestes.
– Utilitzeu l’apartat d’observacions quan convingui.
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