SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
I MATRICULACIÓ AL CICLE FORMATIU DE
GRAU SUPERIOR
Dades personals de l’ alumne

Curs:

Cognoms i nom:
Data naixement:

DNI:

TSI:
Adreça:
C.P:

Telèfon:
Localitat:

Número seguretat social:
Correu electrònic:

Dades a efectes de barem
 Cicle Formatiu de Grau Mitjà
 Accés mitjançant prova CAS
 Batxillerat
 Altres
-

Qualificació __________

Dades professionals

Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprès.
Per garantir la seva validesa, la plataforma digital ens assegura la seva última versió.
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Informació bàsica sobre protecció de dades
FVCE - JOAQUIMA VEDRUNA TERRASSA és un centre educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació (d’ara endavant la
Fundació). En els termes del Reglament General de Protecció de Dades la Fundació és Responsable del tractament de les dades
dels alumnes del centre. Les dades facilitades es tractaran amb la finalitat de dur a terme la matriculació de l’alumne i la gestió
acadèmica durant la seva estada al centre. El tractament està legitimat pel compliment d’una missió d’interès públic, com ho és la
prestació de serveis educatius, i la relació de caràcter contractual. Les dades es podran comunicar a les administracions competents
en la matèria, a l’administració tributària i a entitats asseguradores. En qualsevol moment podeu accedir a les dades, rectificar-les o
suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la portabilitat o limitació, enviant la vostra sol·licitud a la Fundació. Per més
informació en aquesta matèria podeu accedir a www.vedrunacatalunya.cat o sol·licitar-la a la secretaria de l’escola.
Amb la meva signatura faig constar que he sigut informat/da sobre el tractament de les dades personals, acredito la veracitat de les
dades facilitades, i m’identifico com a persona autoritzada a facilitar les dades que consten en el present formulari.

Declaració de l’alumne/a major d’edat

_______________________________________, declaro que són certes les dades que faig
constar en aquest document.

A __________________________, __________ de _______________ de ____________

Signatura

Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprès.
Per garantir la seva validesa, la plataforma digital ens assegura la seva última versió.

