Sol·licitud per a la beca adreçada
a estudiants de 2n curs del grau d’inferm eria
Dades de la persona que presenta la sol·licitud:
Nom i cognoms
_______________________________________________________________
Telèfon ____________________ Correu electrònic ___________________________
Dades de la facultat on ha cursat el 1r curs:
Nom facultat __________________________________________________________
Adreça facultat ___________________
En cas que el 2n curs es realitza en una altra facultat:
Nom facultat __________________________________________________________
Adreça facultat ____________________
Assenyali amb una X la documentació aportada:
✔

Fotocòpia del DNI
Expedient acadèmic del 1r curs el grau d’Infermeria realitzat durant el curs 20212022. (en cas que no consti QR o codi de verificació, és necessari presentar
fotocòpia compulsada per la secretaria acadèmica de la universitat)
Fotocòpia del resguard de matrícula del 2n curs del grau d’Infermeria.

Signatura,

Nom i cognoms ________________________________
Número de DNI _________________________
________________ de ____________________ de 2022

En aplicació del 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 respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018,
t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.
El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves
dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en
una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona
capa i també la trobaràs a www.coib.cat.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament
Finalitat tractament

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
Gestió i tramitació d’ajuts econòmics destinats a estudiants que estiguin matriculats en el 2n
curs del grau d’Infermeria de les universitats ubicades a la demarcació de la província de
Barcelona.

Legitimació

Consentiment.

Destinataris

No es preveu cap cessió de dades personals a tercers.

Drets
Contacte DPD
Informació addicional

Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició.
dpd@coib.cat
Pots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a
la web del COIB www.coib.cat

 AUTORITZO i dono el meu CONSENTIMENT pel tractament de les meves dades personals amb la finalitat esmentada.

Barcelona, a ........ de ........................ de 2022

En/Na ............................................, amb DNI...........................
Signatura

• Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, tel. 93 212 81
08, adreça electrònica info@coib.cat, i delegat de protecció de dades: dpd@coib.cat.
• Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
Gestió i tramitació d’ajuts econòmics destinats a estudiants que estiguin matriculats en el 2n curs del grau d’Infermeria
de les universitats ubicades a la demarcació de la província de Barcelona.
El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de
perfils.
• Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?
La base legal pel tractament de les teves dades és el teu consentiment, el qual pots revocar en qualsevol moment. La
negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de prestar-te els serveis que ofereix el COIB.
•

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?
No es preveu cap cessió de dades personals a tercers.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el
cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa i en particular de l’existència o
manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.
• Quant temps conservarem les teves dades?
Les dades facilitades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament, sempre
i quan no hagis revocat el teu consentiment i la prescripció de les responsabilitats legals, i seguint com a criteri el
principi de minimització de dades contemplat a la normativa aplicable.
•

Quins són els teus drets?
Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del
tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el
tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de
les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de
les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre
verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre-les a un
altre responsable.
Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs
retirar-lo en qualsevol moment.

• Com pots exercir aquests drets?
Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de
Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.
Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del DNI o document acreditatiu de la teva identitat.
L’exercici dels teus drets es gratuït.
•

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o
presentar una reclamació a:
•
el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
•
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/
Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

