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DADES PERSONALS 

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ 

CFGS en PROCESSOS I QUALITAT 

EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

Nom i cognoms    
 

Data de naixement     
 
Població de naixement   

 

Adreça    
 

CP    
 
Municipi     

 
Telèfon Mòbil     

 
Telèfon fix    

 
DNI                                                         e-mail     

 
DADES ACADÈMIQUES  

 
CFGM 

 
 
Proves d'accés al CFGS: 

 
 
Sí         No

CFGS 

Batxillerat 

Nom del Cicle:   
 

Tipus de batxillerat:   

 
Altres: 

 
En quina data finalitzes els teus darrers estudis? 

 

 
DADES LABORALS 

 
Has treballat amb alta a la Seguretat Social:  Sí        No        
  
Sï es que sí: 

En els darrers: 6 mesos      3 mesos       30 dies 
        

 

Tipus de contracte:                         Indefinit                  Temporal              Contracte de formació i aprenentatge 
 

ALTRA INFORMACIÓ 

Com ens has conegut? Amics/familiars 
 
 
Altres: 

Premsa/mitjans audiovisuals       Pàgina web Xarxes socials

SIGNATURA (conforme em dono per assabentat de l’ús que es farà  de les meves dades personals i que  són certes 
les dades facilitades en aquest document) 

 
 

Signatura Data:                de                                de    

 
 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades  

 Responsable: Fundació per a la formació integral en indústries càrnies i agroalimentàries KREAS 
 Finalitat: gestió de la  formació i informació 
 Legitimació: consentiment de la persona interessada 
 Destinataris: administracions públiques i entitats necessàries per complir amb la finalitat de la recollida de dades 
 Drets: accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació   
 Informació addicional al revers d’aquest formulari 
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Informació sobre el tractament de les dades 

 

Responsable del tractament de les dades: Fundació per a la formació integral en indústries càrnies i agroalimentàries 
KREAS. Ubicada al c/Joan Pere Fontanella, 3, 17800, Olot. Per contactar amb el responsable del tractament de dades us 
podeu dirigir al correu dpd@kreas.cat o a l'anterior adreça. 

Les dades personals que KREAS sol·liciti seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Política de Privacitat 
i seguretat de KREAS i com s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les Persones físiques en el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 
(RGPD). 

Llevat d’indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s’integraran als fitxers de KREAS per al seu tractament 
amb les finalitats que s’indiquin en cada cas i que poden ser: gestionar els expedients acadèmics, realitzar la gestió 
administrativa i enviar informació sobre les activitats que KREAS realitza o altra informació d'interès. 

La legitimació per al tractament de les dades és el consentiment de la persona interessada per a la prestació de  
serveis de formació. 

Destinataris: Les dades seran comunicades a les Administracions públiques que hagin d’accedir-hi per motius legals i 
també podran ser comunicades a la companyia asseguradora per la contractació de l’assegurança, a les empreses per 
realitzar la formació dual, a l'empresa proveïdora del servei  per a la gestió acadèmica  i a  aquelles entitats que siguin 
necessàries per complir amb la finalitat de la recollida de dades. 

Drets: els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a la seu 
central de KREAS, C/Joan Pere Fontanella, 3, o bé al correu electrònic info@kreas.cat . 

A què tenen dret els interessats? 

 Tenen dret a obtenir confirmació sobre si KREAS  està tractant dades personals que la concerneixen, o no. 
 Tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, 

si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats 
per a les quals es van recollir. 

 En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del 
tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions. 

 Poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l'elaboració de perfils. 
KREAS deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles 
reclamacions. 

 En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format 
estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable. 

Les dades s’eliminaran quan deixin de ser necessàries per al compliment de la finalitat que hagi motivat la seva recollida. 
La informació més rellevant, com ara l’acreditativa dels estudis realitzats, es conserva de forma permanent. Els criteris 
de conservació o eliminació es fonamenten en les normes reglamentàries que regeixen per a la documentació pública o 
derivada de l’exercici de funcions públiques. 

Si una persona considera que els seus drets no s’han atès adequadament, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat) 

 
 


