
 
 
 
 
 

 
COL·LEGI PROFESSIONAL DE DELINEANTS DE GIRONA 

 

 
 c. De la Creu, 39 Entl.3a    17002 Girona    T 972 210 845    www.tsdgi.cat 

 

  
SOL·LICITUD D’ INGRÈS 

 
Nom i Cognoms:  D.N.I.:  

Domicili:  

Població:  C.P.:  

Telèfon Fix:  Telèfon Mòbil:  

Correu Electrònic:  

 
SOL·LICITA l’ ingrès al Col·legi Professional de Delineants de Girona, segons s’estableix en els 
articles 11 i 4 dels Estatuts Generals, respectivament, i de conformitat amb la Llei de Col·legis 
Professionals vigent. 
 
Documentació aportada: 
 

 
Fitxa professional (Declaració Jurada) 

 3 fotografies tipus carnet 

 Fotocopia del DNI 

 Fotocòpia conformada o original del títol, resguard del títol de Tècnic 
Superior o equivalent d’acord amb el Reial Decret 777/1998. 

 Autoritzacions Utilització de Dades i Enviament Notificacions i 
Comunicacions 

 Domiciliació Bancària 

 
Demana trasllat del Col·legi de:  Col·legiat nº.:  Reg.Consejo G.:  
(en aquest cas no serà efectiva la sol·licitud fins disposar del certificat de procedència) 
 
Girona a, 
Signat, 
 
 
 

De conformitat amb l' establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de COL·LEGI 
PROFESSIONAL DE DELINEANTS DE GIRONA amb CIF Q1767001I i domicili social situat en C/ DE LA CREU, 39 ENTL. 3ª 17002, GIRONA, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació 
relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, COL·LEGI PROFESSIONAL DE DELINEANTS DE GIRONA informa que les dades seran conservades durant el termini 
estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a 
notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.COL·LEGI PROFESSIONAL DE DELINEANTS DE GIRONA informa que procedirà a tractar les dades 
de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que COL·LEGI PROFESSIONAL DE DELINEANTS DE GIRONA es compromet a adoptar totes les mesures 
raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.D'acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, 
rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva 
petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic coldegi@tsdgi.cat.També li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de COL·LEGI PROFESSIONAL DE DELINEANTS 
DE GIRONA, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri 
oportuna.Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privadesa de COL·LEGI PROFESSIONAL DE DELINEANTS DE GIRONA. 

 
SRA. DEGANA DEL COL·LEGI PROFESSIONAL DE DELINENANTS DE GIRONA 
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