CONDICIÓ ESTUDIANT
Ser membre del Col·legi / Associació d’Enginyers Tècnics Industrials i de Grau de
Tarragona com estudiant és gratuït.
Els col·legis professionals com a entitats de dret públic, el seu objectiu principal és vetllar
per l’exercici de la professió dels seus col·legiats perquè respongui als interessos i les
necessitats de la societat, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de
les obligacions deontològiques de la professió.
No cal que aportis cap documentació només emplena i signa el formulari i podràs gaudir
de molts avantatges:
1er. Està exempt de pagament de la quota d’inscripció i de 2 quotes de drets col·legials.
2on. Participar en el premi del projecte final de carrera (LOOK) poden aconseguir una
contraprestació econòmica presentant el projecte que t’ha permés acabar els estudis.
3er. Assistència als actes, cursos i conferències amb el mateix tracte que els col·legiats
que es poden apuntar a través de l’agenda de www.cetit.cat. Estarás informa’t de les
activitats del CETIT/AETIGT i questions del teu interés mitjançant correu electrònic.
4art. Fer ús dels serveis oferts a les instal·lacions de Tarragona i Tortosa per consulta de
normativa, programes informàtics tècnics i llibres de biblioteca; disponibilitat d’espais per
treballar amb accés a internet gratuït i assessorament tècnic del personal.
La Junta de Govern espera que aquesta iniciativa sigui l’entrada al teu futur
professional.
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SOL·LICITUD D’ALTA CONDICIÓ ESTUDIANT
Dades personals
Cognoms

Nom

Domicili

Codi postal

Població

Província

Data de naixement

DNI

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica

Dades acadèmiques
Especialitat/s

Curs actual:

Tarragona ____________________________________________________

Signat
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En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les dades personals facilitades en
el present formulari seran incorporades a un sistema de tractament de dades responsabilitat del CETIT, amb finalitat de gestionar el registre. Tan mateix, vostè ens
autoritza a que les seves dades personals siguin utilitzades per informar-li, tant per comunicació postal o electrònica com per comunicació telefònica, sobre qualsevol
nova iniciativa i/o servei que pugui ser del seu interès. Així mateix l’informem que les seves dades podran ser cedides a les entitats amb les que CETIT col·labora o
presta serveis, segons cada sol·licitud d’alta, per tal de garantir una millor qualitat del servei. Per últim, l’informem de la possibilitat d’exercir en tot moment i de
manera gratuïta, el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades i revocació de la seva autoritzar sense afectes retroactius, en els terminis
especificats a la Llei, conforme el procediment legalment establert, mitjançant escrit dirigit a CETIT, Avinguda Roma 7, 43005 Tarragona, o bé a la bústia de correu
cetit@cetit.cat.

Aquestes dades no es faran servir per a cap altre finalitat diferent de l’aquí sol·licitada.

