TALLER BOJOS PER L’ECONOMIA!
FORMULARI 1. A OMPLIR PER L’ALUMNE
1. DADES
Nom i cognoms

Data de naixement

Adreça (carrer, població, codi postal)

Correu electrònic

Telèfon fix de contacte

Telèfon mòbil de contacte

Centre escolar on curses el batxillerat (nom, població)

Nom del director(a) de centre:

Nom del professor que et recomana:

2. MOTIVACIÓ
a. Explican's perquè estàs interessat a participar en el Taller "Bojos per l'Economia!" (200-400 paraules)

b. Quines són les assignatures que t'agraden més a l'escola? Per què?

c. How good is your level of English? Have you earned any diplomas (advanced, proficiency, etc.) ?
Do you think you'll be able to follow a lecture in English and participate actively in the discussion if needed?

Protecció de dades
1.-En el cas de no ser escollit, s'eliminaran les dades personals de l'interessat i es procedirà a la destrucció de tota
la documentació relacionada amb la candidatura.
2.-En el cas de ser escollit, i de conformitat amb la legislació vigent en la matèria de protecció de dades de caràcter
personal, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, informem:
2.1.- Les dades que ens facilitin seran incorporades en un fitxer de dades anomenat “administració” degudament
registrat a l’Agència Catalana de Protecció de Dades i responsabilitat del CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA
INTERNACIONAL (en endavant CREI ) amb domicili social a Barcelona, Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27 i amb
CIF Q5850030G.
2.2.- A aquest efecte, el CREI ha adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades personals que ens
facilitin i ha instal·lat els mitjans i medis tècnics per evitar-ne la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i
robatori.
2.3.-La recollida i tractament automatitzat de les seves dades personals per part del CREI tenen com a finalitat
poder prestar tots aquells serveis que s’hagin encarregat. Tanmateix, el CREI pot enviar qualsevol tipus d’informació
comercial i/o publicitària del centre que consideri interessant per a vostè.
Les dades personals que ens facilitin només podran ser comunicades a tercers si és necessari per al compliment
d’un encàrrec.
En qualsevol moment, vostè tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés (petició d'informació sobre dades
personals), rectificació o cancel·lació (petició de correcció o supressió de dades personals inexactes o incorrectes
objecte de tractament inclòs en un fitxer) i oposició previstos en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. A
aquest efecte, vostè podrà comunicar-se amb nosaltres per qualsevol de les següents vies:

Amb un fax al número 93 542 28 26

Amb una carta certificada per correu ordinari o amb un correu electrònic a la direcció crei@crei.cat
 Estic d’acord amb els termes anteriors

________
Signatura

