SOL·LICITUD DE BAIXA COL·LEGIAL VOLUNTÀRIA: COL·LEGIAT/SOCIETAT

PERSONA FÍSICA
Nom i cognoms:_______________________________________________________________________
DNI:____________________________________________ núm. col·legiat _______________________
Adreça: _____________________________________________________________________________
Codi Postal i Municipi: _________________________________________________________________
Telèfon: _____________________________________________________________________________
Correu electrònic: _____________________________________________________________________
PERSONA JURÍDICA
Denominació social:___________________________________________________________________
Número col·legial societat:______________________________________________________________
EXPOSO:
1.- Sol·licito tramitar la baixa col·legial voluntària al COAATT Tarragona, de la meva condició com
a:
col. resident
col. no resident
de la societat de la qual en sóc administrador
Degut a un canvi en la meva situació personal i/o professional:
No exercir la professió
Trasllat al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de
___________________________, pel qual sol·licito un certificat en què es faci constar la
meva baixa i situació que resto al COAAT Tarragona i alta al Col·legi abans citat
Modificació forma societària de la societat/tancament de la citada societat
2.- Que dita baixa col·legial se sol·licita per haver tancat i liquidat tots els expedients de les obres
visades al Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona (s’adjunta llistat) i a l’estar al
corrent de les meves obligacions col·legials.
3.- Que el COAAT Tarragona no té cap tipus de responsabilitat present i futura respecte la meva
decisió de tramitar baixa voluntària com a col·legiat al citat Col·legi professional.
I per tant, SOL·LICITO que sigui atesa la meva petició i sigui tramitada la meva baixa voluntària com
a col·legiat al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona a
efectes el dia _______________________
DECLARO que VULL continuar rebent informació relacionada amb la professió i el COAATT al
correu electrònic actual o al ____________________________________________________________
Tarragona, _________________________
(signatura)

SR. PRESIDENT DEL COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS
D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA
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Signar tots els fulls

SOL·LICITUD DE BAIXA COL·LEGIAL VOLUNTÀRIA: COL·LEGIAT/SOCIETAT

Nom i cognoms: _______________________________________________ DNI: _________________
Denominació social:___________________________________________________________________

Informació bàsica sobre la Protecció de Dades
Responsable
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS
D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA
Finalitat
PRESTAR TOTS ELS SERVEIS PROPIS DEL COL·LEGI
Legitimació
- El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual
l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures per a
un precontracte.
- El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament.
L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves
dades personals per a un o diversos fins específics.
El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada per
interès públic, conferit al responsable del tractament.
Destinataris
No se cediran dades a tercer, excepte obligació legal.
Drets
Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió, així com
altres drets, tal com es detalla en la informació addicional.
Informació addicional
Poden consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de
dades podeu sol·licitar-la al correu electrònic dpd@apatgn.org
PÒLITICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES. Acceptació i consentiment.
D’acord amb l’establert en el REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 679/2016 DE
L’UNIÓ EUROPEA, (RGPDUE), vostè ha consentit que les seves dades siguin recopilades i tractades
pel COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE
TARRAGONA, amb la finalitat de prestar-li els serveis acordats i gestionar les feines administratives i
fiscal/comptables que d’ella es derivin, tal com indiquem en la informació detallada sobre protecció
de dades. També li podran ser remeses comunicacions sobres les nostres activitats i serveis que
puguin ser del seu interès. Les seves dades no seran cedides excepte obligació legal.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació i supressió i altres que pugui tenir reconeguts, segons el
procediment que li indiquem en la informació de detallada de protecció de dades.
Accepto Política de tractament de dades de caràcter personal
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i
Comerç Electrònic (LSSI CE), vostè ens autoritza a remetre-li per mitjans electrònics publicitat i
comunicacions que poden ser del seu interès i/o documents per a la correcta execució de la relació
establerta.
He llegit i accepto política enviament i comunicacions
Tarragona, _________________________

(signatura)
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