FP

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
CURS D’ESPECIALITZACIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
CURS 2020-2021

Nom:

Llinatges:

Sexe: Home

Dona

DNI/NIE/Targ. res.:

Tel. 1:

Tel. 2:

Adreça, núm. i pis (*):
CP (*):

Codi sol·licitud:

Correu electrònic:
Municipi i localitat (*):

País de naixement:

Nacionalitat:

Nom i llinatges del pare/mare/tutor legal:
Nacionalitat:

Data de naixement:
DNI/NIE/Targ. res.:

Tel. 1:

Tel. 2:

(*) Si la persona sol·licitant és menor de 18 anys, s’ha d’emplenar amb les dades del pare/mare/tutor legal. Totes aquestes dades queden protegides en
aplicació de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

1. Exemplar per al centre educatiu

Centre i curs d’especialització de formació professional
Codi del centre

Centre educatiu

0 7
Localitat:
Denominació del curs d’especialització d’FP

Família professional

Documentació obligatòria acreditativa que s’ha de presentar per al barem (marcau amb una X i emplenau):
Original i còpia del document oficial d’identificació (DNI/NIE/targeta de resident)
Títol aportat com a requisit d’accés
i centre educatiu:
He obtingut el títol de tècnic o de tècnic superior en centres educatius sostinguts amb fons públics a les Illes Balears amb
posterioritat al curs 2000-2001. NO he de presentar còpia de la documentació, ja que està a disposició de l’Administració
educativa.
He obtingut el títol de tècnic o tècnic superior amb anterioritat al curs 2000-2001, no l’he obtingut a les Illes Balears o l’he
obtingut en un centre privat. Aport original i còpia de la documentació que justifica el requisit d’accés.

Qualificació mitjana del títol aportat com a requisit:

Signatura de la persona sol·licitant o, si és menor d’edat, del pare/mare/tutor legal

Data de presentació

Segell del centre receptor

NOTA DE SEGURETAT: Es comprovarà si la informació que es declari en aquest tràmit és verídica. Si es declara informació falsa se sancionarà de la forma pertinent per falsedat
documental d’acord amb el Decret llei 7/2020, de 8 de maig, pel qual s’estableixen mesures urgents en l’àmbit de l’educació p er fer front als efectes de l’emergència sanitària
ocasionada pel COVID-19 llei 7/2020, i la resta de normativa d’aplicació. Es registra l'adreça de xarxa de l'ordinador que fa el tràmit.
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), així com per
allò establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s’informa del tractament de les dades personals que conté
aquest formulari.
FINALITAT DEL TRACTAMENT I BASE JURÍDICA: gestió de les comunicacions i autoritzacions necessàries per al correcte desenvolupament de la funció educativa dels centres docents,
d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE).
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.
DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS: no se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o d’interès legítim d’acord amb el RGPD.
TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS: les dades dels usuaris se conservaran de forma indefinida en tant que la persona física afectada no sol·liciti la supressió.
EXERCICI DE DRETS I RECLAMACIONS: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació,
de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable
del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la CAIB (seu
electrònica). Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot pr esentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
DELEGACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat (passeig de Sagrera,
2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es
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