COL· LEGI OFICIAL DE PÈRITS I
ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS
ILLES BALEARS
w w w . c o e t i - b a l e a r s . c o m
MALLORCA
Carrer dels Caputxins, núm. 3, 3er A
Edifici Europa, 07002 - PALMA (Mallorca)
Tel.: 971 711 557 / 971 713 687
Fax: 971 719 313
E-mail: coetima@coeti-balears.com

MENORCA
Delegació
Carrer Lluna, núm. 14, baixos
07702 - MAÓ (Menorca)
Tel.: 971 364 762 / Fax: 971 719 313
E-mail: coetime@coeti-balears.com

EIVISSA I FORMENTERA
Delegació
Carrer Vía Romana núm. 17 baixos
07800 - EIVISSA (Eivissa)
Tel.: 971 318 202 / Fax: 971 719 313
E-mail: coetief@coeti-balears.com

DOCUMENTACIÓ NECESÀRIA PEL REGISTRE D’ESTUDIANTS DE
GRAU:
•
•
•
•

D.N.I. (original).
Certificat universitari o còpia d’expedient acadèmic que acrediti els 150
crèdits superats de qualsevol grau que habiliti per a la professió d’enginyer
tècnic industrial o permeti la col·legiació al Coetib.
Dues fotografies tipus carnet (amb el nom escrit al darrera).
Emplenar i signar els següents formularis:
1. Imprès d’adhesió al Registre d’Estudiants de Grau.
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SOL·LICITUD D’ADHESIO AL REGISTRE D’ESTUDIANTS DE GRAU
Sr. / Sra:........................................................................................................................................................
Estudiant de ..................................................................................................................................................
i especialitat ....................................................... , a la Universitat ..............................................................
............................................................................
SOL·LICITA
Que se li inclogui en el registre d’estudiants de grau del Col·legi Oficial de Pèrits i Enginyers Tècnics
Industrials de les Illes Balears, per això indica les següents dades:
Dades personals
Nom .................................................................... Llinatges .........................................................................
amb D.N.I. núm. ................................................. Data naixement ..............................................................
Natural de ..........................................................
Nombre de crèdits cursats i aprovats (aportar certificat universitari de crèdits superats)
Amb domicili actual en
Carrer............................................................................ núm ........... pis .............. pta. .............C.P ..............
Localitat ........................................................................................................................................................
Telèfons de contacte (fixes i mòbils)
fixe ...........................................................................................................................................................
mòbil ........................................................................................................................................................
e-mail .......................................................................................................................................................

COMPROMIS COMUNICACIÓ
L’estudiant es COMPROMET a comunicar al Col·legi Oficial de Pèrits i Enginyers Tècnics
Industrials de les Illes Balears qualsevol variació en les dades aportades:

DRETS
-

Obtenir una acreditació com a estudiant de grau incorporat al registre col·legial.
Rebre periòdicament informació col·legial.
Rebre la revista FTI via web.
Participar en exposicions, xerrades, seminaris amb les mateixes condicions que els
col·legiats/des.
Obtenir descomptes en cursos formatius.
Accés a la Biblioteca col·legial.
Accedir als serveis web, part privada, mitjançant claus.
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OBLIGACIONS
- Lliurar la documentació necessària per accedir al Registre.
- Identificar-se com a Estudiant inscrit en el registre del Coetib quan sigui requerit per a això.
- Mantenir actualitzades les dades.
- Respectar les Normes del Coetib, i les seves instal·lacions col·legials; Respectar i actuar
amb correcció en relació amb els directius/directives del Col·legi, personal del mateix,
col·legiats/col·legiades, altres estudiants incorporats al registre.

COSTOS
L’accés inicial al col·legi i la incorporació al registre d’estudiants serà gratuïta.

DURADA
Per anys naturals, causant baixa automàticament a 31 de desembre de cada any excepte
comunicació escrita dirigida al Coetib presentant la documentació a l’efecte.
Aquesta presentació haurà de realitzar-se abans de dia 20 de desembre de cada any.

CAUSES DE BAIXA
1.- Incomplir les obligacions establertes en aquest Reglament.
2.- Obtenir el títol de grau corresponent.

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
I m p r e s c i n d i b l e

M a r c a r

S I

o

N o

a b a n s

d e

F I R M A R

Per la present i de conformitat a l’establert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades
SI Autoritzo

NO Autoritzo

al fet que les meves dades (nom, llinatges, domicili, activitat professional, nombre de
col·legiat, telèfon professional, fax i correu electrònic) apareguin publicades en guies
col·legials, pàgina web o qualsevol altra llista o cens professional.
al fet que em sigui enviada qualsevol informació que el Col·legi Oficial de Pèrits i Enginyers
Tècnics de les Illes Balears consideri d’interès per als seus col·legiats, la qual cosa
òbviament no es refereix a les comunicacions corporatives.

En tot cas seran d’aplicació les previsions contingudes en la llei 15/1999 de protecció de dades i
reglament que la desenvolupa.
Els estudiants podran exercitar els seus drets d’accés, oposició, cancel·lació, i rectificació,
mitjançant remissió d’e-mail: coetima@coeti-balears.com; comunicació escrita a la direcció col·legial
C/. dels Caputxins 3-3º A de Palma.
A……………………., a ................ de ..................................................... de ..........

Sgt. ...................................................
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De conformitat amb l'art. 13 i 14 del RGPD se li facilita la següent informació: RESPONSABLE:
COL.LEGI OFICIAL DE PÈRITS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE LES ILLES BALEARS
NIF/CIF: Q0770002D, ADREÇA: dels Caputxins 3, 3er A 07002 PALMA DE MALLORCA, BALEARS.
TELÈFON 971711557 E-MAIL: coetima@coeti-balears.com. Delegat de Protecció de Dades:
CONTACTE: http://wwwprotecmir.com e-mail: protecmirlegal@protecmir.com. FINALITAT: En el
COL.LEGI OFICIAL DE PÈRITS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE LES ILLES BALEARS
tractem la informació que ens facilita per a la gestió d'activitats pròpies del col·legi professional, pel
compliment de les funcions legalment establertes, control de les obligacions legals com a col·legiat/da,
pagament de les quotes col·legials, per a prestació de serveis als col·legiats/des que els ajudin a
l'exercici de la seva professió i per facilitar-li informació de les finalitats i serveis relacionats amb el
col·legi professional. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu
consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, durant un termini de 5 anys des
de la seva baixa com a col·legiat/da i/o últim pagament realitzat de quota col·legial efectuada per
vostè. LEGITIMACIÓ: La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment i el
compliment de les finalitats i obligacions pròpies del col·legi professional de conformitat amb la Llei
2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals. Resulta d'aplicació la llei de serveis de societat
de la informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l'enviament d'ofertes comercials mitjançant
telecomunicacions. L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se
li sol·licita sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni la seva condició de
col·legiat/da. Existeix l'obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, vostè no
podrà col·legiar-se. Existeix obligació de facilitar el consentiment per poder efectuar ofertes
prospectives i enviar-li informació comercial. DESTINATARIS: Les dades dels col·legiats/des es
cedeixen a la Mutua, entitats asseguradores, Consejo General de Graduados en Ingeniería Rama
Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España. No hi ha previsió de transferència de dades a
tercers països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o
situacions específiques aplicables. DRETS: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si
en el COL.LEGI OFICIAL DE PÈRITS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE LES ILLES
BALEARS estem tractant dades personals que els concerneixen. Les persones interessades tenen
dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes
o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries
per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats/des podran
sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en el cas de les quals únicament els
conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Vostè té dret a presentar una reclamació
davant de l'autoritat de control: Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Procedència: el mateix interessat.
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