Nom i cognoms

FORMULARI
D’INGRÉS

Adreça

(precol·legiació)

Dades personals i de contacte

Codi postal

Població

Província

Comarca

Telèfons: fix

mòbil

professional

Correu electrònic
Lloc de naixement

Data de naixement

N.I.F.
Demarcació sol·licitada
Barcelona

Catalunya Central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l’Ebre

Sol·licito a la Secretaria de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya que sigui
admesa la meva petició d’ingrés com a membre precol·legiat, per a la qual cosa adjunto la següent
documentació:
Fotocòpia del DNI
Una fotografia mida carnet
Full de domiciliació bancària
Original de la matrícula de l’any en curs del Grau en Periodisme o Comunicació
(indica el curs
)
Exposa breument el motiu pel qual vols accedir al Col·legi i quines expectatives tens:

Signatura col·legiat/da

Data
La persona que signa i emplena el present formulari declara que voluntàriament comunica les seves dades al COL·LEGI DE PERIODISTES DE
CATALUNYA (en endavant CPC) per a incorporar-les a bases de dades de l’Entitat, ja sigui en suport paper, informàtic o altres, la qual cosa obliga
el CPC a guardar secret professional respecte a les dades que li han estat cedides i l’ autoritza a tractar i emmagatzemar aquestes dades segons les
mesures de seguretat establertes al Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, de Protecció de Dades.
Igualment, la persona que signa, dóna la seva conformitat perquè el CPC pugui cedir les seves dades a organismes públics o privats, en el cas que
estiguin relacionats amb l’àmbit professional del periodisme.
De conformitat amb els articles 15-22 de l’esmentat Reglament Europeu de Protecció de Dades, el CPC informa que la persona que signa pot
exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació al tractament de les seves dades a qualsevol de les seus del
CPC. Per a més informació, pot veure la nostra política de privadesa a: www.periodistes.cat/politica-de-privadesa.
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