COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ
EN LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL DUAL
Abans de signar el document, al revers, llegiu la informació sobre protecció de dades.
Trameteu aquest document a: pbes.formacio@cambramallorca.com
DADES DE L’EMPRESA
NIF

Nom

Denominació social
Sector productiu

Activitat

Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal

Localitat

Telèfon

Municipi
Fax

PERSONA QUE ACTUA COM A REPRESENTANT
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Càrrec
Adreça electrònica
Telèfon 1

Telèfon 2

LLISTAT DE CICLES AMB FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL
Grau superior
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestió de Vendes i Espais Comercials
Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
Administració i Finances
Assistència a la Direcció
Vitivinicultura
Desenvolupament d’Aplicacions Web
Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Grau mitjà
•
•
•
•
•
•

Gestió Administrativa
Cuina i Gastronomia
Serveis de Restauració
Electromecànica de Vehicles Automòbils
Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo

DECLAR:
1. Que l’empresa ............................................................................................. manifesta el seu interès a participar en la
formació professional dual, en el cicle formatiu ................................................................................................. com a
empresa col·laboradora per formalitzar .......... contracte/s de treball per a la formació i l’aprenentatge.
2. Que en compliment del que determina la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i
del comerç electrònic, accept que em faceu arribar informació comercial pròpia i de tercers per qualsevol
mitjà, dels productes, serveis, esdeveniments i avantatges que considereu que puguin ser del meu interès.
3. Que les dades facilitades són certes i em compromet a comunicar a la Cambra qualsevol modificació que es
produeixi amb posterioritat a la present declaració en les dades consignades.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la normativa vigent en
matèria de protecció de dades, s’informa sobre el tractament que es donaran a les dades personals consignades
en aquesta sol·licitud.
Finalitats del tractament. Les finalitats del tractament de les dades són:
1. Registrar l’empresa com a col·laboradora de la formació professional dual del sistema educatiu.
2. Remetre informació sobre formació, trobades i activitats relacionades amb l’FP dual del sistema educatiu.
3. Remetre o sol·licitar informació o participació en els serveis d’aquesta Cambra, programes, butlletins o
publicacions per poder informar l’interessat de les activitats que du a terme la Cambra de Comerç per al foment
de l’activitat empresarial a la demarcació.
4. Executar els programes establerts per la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació.
Responsable del tractament. Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca (c. de l’Estudi
General, 7, 07001 Palma, tel. 971 71 01 88, a/e: ccmallorca@cambramallorca.com).
Legitimació. El tractament de les dades queda legitimat per les raons següents:
1. Prestació del servei sol·licitat per la persona interessada.
2. Llei 4/2014, d’1 d’abril, per a les funcions establertes en l’execució dels distints programes desenvolupats a
favor de l’empresa.
3. Convenis establerts amb el Govern de les Illes Balears en matèria d’FP dual.
Destinataris de les dades. Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca; Direcció General
de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca; i
instituts d’educació secundària i centres educatius amb oferta formativa en modalitat dual del sistema educatiu.
Termini de conservació de les dades. Les dades seran conservades per al seu tractament mentre la persona
interessada no indiqui la seva voluntat d’exercir el seu dret relatiu a la supressió d’aquestes. En aquest supòsit, les
dades es mantindran i tractaran només per qüestions administratives o per imperatiu legal.
Procedència de les dades. Les dades incloses al fitxer són aportades per la persona interessada.
Transferència de les dades. No es faran transferències internacionals de les dades aportades en aquest
formulari.
Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus
drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en
tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el
Reglament general de protecció de dades) adreçant un correu a l’adreça del responsable
(ccmallorca@cambramallorca.com).
Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, la
persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

..............................................., .......... d.................................. de 2020
[rúbrica]

................................................................................................................
[nom, llinatges i DNI de la persona que signa]

