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Jo  , amb DNI núm.  

 

amb domicili a  número   

 

Pis/porta  Població  Codi Postal  

 

Telèfon  C-electrònic  

 

Núm. de col·legiat  

 

SOL·LICITO: 

Acollir-me a la quota reduïda del CEESC ja que estic en situació d’atur. 

Així mateix MANIFESTO que no sóc perceptor/a de cap altra remuneració 

laboral.  

 

 

I per a que així consti, signo el present document. 

 

 

 

 

 

Signatura 

 

A                         ,                  de                       de 201_ 

 

 

Aquesta sol·licitud s’ha de renovar el mes de desembre, març, juny i setembre 
A LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI D’EDUCADORES I EDUCADORS 

SOCIALS DE CATALUNYA 

 
IMPORTANT:En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades 

de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de 

dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest formulari seran 

tractades i quedaran incorporades als fitxers del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) per 

dur a terme una gestió correcta de les finalitats del CEESC. Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició davant del Servei d’ Atenció Col·legial del CEESC amb domicili C/Aragó 141-143 4ª 

planta 08015 (Barcelona), a l’adreça electrònica: ceesc@ceesc.cat  Així mateix, consentiu de manera expressa que les 

vostres dades siguin cedides, a entitats i institucions col·laboradores del CEESC amb la finalitat de oferir serveis. Aquest 

consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. En cas de no rebre comunicació per escrit en contra signat i 

dirigit a la Junta de Govern del CEESC sigui per correu postal(C/Aragó 141-143 4ª planta 08015 (Barcelona)), fax (935 

183 054)  o correu electrònic (ceesc@ceesc.cat)  , s’entendran acceptades  les condicions anteriors. Amb les dades de totes 

aquelles persones que no desitgin rebre cap tipus d’informació crearem la nostra llista de protecció de dades (llista 

Robinson).  
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