IL·LUSTRÍSSIMA SRA.,
En / Na

, veí/ïna de

domiciliat/da a

,
, amb DNI nº

, respectuosament,
EXPOSA:
Que, el/la que subscriu està interessat/da en obtenir d'eix Col·legi la seva col·legiació
( ) Amb exercici
( ) Sense exercici
El/la que subscriu està interessat/da en estar a les següents vocalies:










Oficina de farmàcia
Dermofarmàcia
Ortopèdia
Alimentació
Distribució farmacèutica
Medicaments veterinaris
Serveis de farmàcia i dipòsits de medicaments
Institucions i salut pública
Farmàcia rural

Adjunta els següents documents:
1. ( ) Títol de Llicenciat, ( ) Títol de Graduat, ( ) Dr. en Farmàcia, ( ) document supletori.
2. ( ) Sol·licitud de baixa del Col·legi anterior, si és el cas.
3. ( ) Fotocòpia del DNI.
4. ( ) Fitxa col·legial
5. ( ) Altres
SOL·LICITA
Que, tenint per interessada la seva col·legiació, es digni donar-li el preceptiu compliment.
Il·lustríssima Sra. Presidenta del COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE LLEIDA
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida es compromet a tractar de forma absolutament confidencial, totes les seves dades de caràcter personal.
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS:COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE LLEIDA NIF:
Q2566002HPLAÇA RAMON BERENGUER IV, 9 - 25007 – LLEIDA coflleida@coflleida.cat Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades J.
Miquel Serrano, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu: dpd@coflleida.cat o al telèfon 973 710 989
FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES: Per a les funcions pròpies del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida.
CONSERVACIÓ: Les seves dades personals es conservaran mentre no sol·liciti la supressió i el temps establert segons les normatives legals.
DESTINATARIS: Les seves dades seran tractades per COFLi empreses encarregades del tractament.
DRETS:Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de les seves dades, dirigint-se a nostre
domicili, havent-se d’identificar degudament i sol•licitar clarament el dret a exercir.
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment a COFL a captar la seva pròpia imatge, ja sigui a través de càmeres o
vídeo càmeres, en què l'afectat resulti clarament identificable. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de COFL o una altra empresa
delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats desenvolupades dins l'àmbit de la seva activitat professional i podran ser publicades a l’informatiu, al, web,
etc. COFL es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.
� Assenyaleu amb una X si autoritza la publicació de les seves imatges.

Lleida, ....... de ............................. de ...........
Signat:

