FITXA D’ALUMNE/A
Modalitat: Presencial
DADES PERSONALS

Teleformació

Curs:

(OMPLIR EN MAJÚSCULES)

DNI/NIE:

Data de naixement:

Cognoms i nom:
Adreça:

CP:

Adreça electrònica:

Telèfon:

Població:

Estudis reglats finalitzats:
Nom de l’empresa en la que treballa:

CIF:

PIME (menys 250 treballadors)

No PIME (més de 250 treballadors)

Sector:

Conveni de referència:

Adreça centre de treball:

CP:

E-mail:

Telèfon:

Població:

DADES CURRICULARS
Què et motiva a realitzar el curs?
Tens coneixements relacionats amb
la formació?

Sí

Tens experiència laboral relacionada
amb la formació?

Sí

Quins?

No
Quina?

No

Estàs fent altra formació actualment, Sí
o a iniciar en breu?
No

Quina?

AUTOVALORA DE 0 A 10 ELS TEUS CONEIXEMENTS INFORMÀTICS I LINGÜÍSTICS

Windows (sistema operatiu) .............
Word ............................................
Excel .............................................
Català ............................................
Anglès ............................
PowerPoint ................................Access .......................................
Internet .....................................
Castellà .....................................
COM ENS HAS CONEGUT?
Exalumne/a

Amic/familiar

Butlletí electrònic

Xarxes socials

Indicar

........................

Web Adams

Web

Premsa

altres

Indicar

........................

CFCC/SOC

ALTRES COMENTARIS QUE VULGUIS AFEGIR

IMPORTANT: Per poder participar en el procés de selecció hem de disposar de la documentació completa
Responsable del tractament
Identitat: Centro de Estudios Adams
CIF: A28813244
Adreça postal: C/Ayala 128, Baixos, 28006 Madrid
Telèfon: 902 333 543
Correu electrònic: adams@adams.es
Finalitat del tractament de les dades i conservació
A Centro de Estudios Adams tractem la informació que ens facilita com alumne/a per a la formació en els cursos subvencionats adjudicats per diverses administracions
públiques. Així mateix, li enviarem comunicacions i informació relativa a d’altres cursos o activitats que puguin ser del seu interès. Podrà revocar el consentiment atorgat en
qualsevol moment.
Les dades obtingudes es conservaran durant el manteniment del vincle amb l'alumne/a i després de la finalització de la relació, fins que puguin exigir-se responsabilitats. En el
cas de les comunicacions, conservarem les seves dades fins que vostè es doni de baixa de forma voluntària. Pot fer-ho en qualsevol moment.
Legitimació per al tractament de les dades
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que vostè facilita en el moment de la matriculació en aquest curs subvencionat.
Destinataris de les seves dades
Les seves dades només es comunicaran a d’altres empreses del grup Centro de Estudios Adams per a finalitats administratives internes, així com, en cas de realitzar
pràctiques com a part integrant del programa formatiu, a la/les empresa/es on es duguin a terme, amb estricta confidencialitat i conforme a les mesures de seguretat de la
normativa vigent, així com a l'administració, organisme o entitat responsables del programa en el qual es matricula.
Quins són els seus drets?
Les persones titulars de les dades tractades per Centro de Estudios Adams tenen dret en tot moment a accedir a les seves dades, rectificar-les, oposar-se al seu tractament o
suprimir-les si creu que ja no són necessàries per a les finalitats per les que van ser recollides. A més, si ho desitja, podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades i limitació
del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix podrà revocar el consentiment atorgat en
qualsevol moment.
Per exercir aquests drets podrà posar-se en contacte amb Centro de Estudios Adams mitjançant el correu electrònic datos@adams.es adjuntant còpia del seu DNI o document
anàleg. Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades a
través de la seva seu electrònica en www.aepd.es
_____________________, a ________________ de ____________de 201
Declaro que les dades exposades corresponen a la realitat

Signatura:

