DOCUMENT DE COL∙LEGIACIÓ SENSE CAP TIPUS D’ACTIVITAT RELACIONADA AMB LA PROFESSIÓ
(SENSE EXERCICI)

*DATA

*ALTA

*CANVI

NÚM. COL

*Indispensable emplenar‐ho

*NOM
*COGNOMS
*DOMICILI PART.
*POBLACIÓ

*CP
*DATA NAIX.

*DNI/PASSAPORT
*TITOL ACADÈMIC

*TEL. MÒBIL

TEL. FIX.
*E‐MAIL

A més a més de la correspondència que reglamentàriament s’hagi de remetre des d’aquest Col∙legi, com l’enviament del Butlletí Oficial de la corporació,
convocatòries a assemblees i/o actes professionals, econòmics, de previsió, cursos, seminaris i /o congressos per a la formació continuada
postgraduada, també indico que

AUTORITZO que m’enviïn quanta informació es consideri beneficiosa com a Col∙legiat
NO AUTORITZO que m’enviïn informació diferent de la legalment establerta

La Col∙legiació SENSE EXERCICI es realitza de forma voluntària i per la present DECLARO QUE NO REALITZO CAP ACTIVITAT RELACIONADA AMB EL
MÓN DE L’ÒPTICA I L’OPTOMETRIA (ja sigui en establiment sanitari, laboratori, recerca i/o docent). Així mateix DECLARO haver estat informat que
aquest tipus de col∙legiació NO INCLOU CAP TIPUS D’ASSEGURANÇA CIVIL I/O PROFESSIONAL, SUBSCRITA PER LA CORPORACIÓ, RELACIONADA AMB
L’EXERCICI DE LA PROFESSIÓ. En el moment en què iniciï qualsevol activitat professional relacionada amb l’Òptica i l’Optometria, EM COMPROMETO
A COMUNICAR‐HO a aquesta corporació.
El/la que subscriu, sota la seva exclusiva responsabilitat, respon de la veracitat de les dades facilitades i autenticitat de la documentació aportada.

*Lloc i data:

*Nom i Signatura

Segell COOOC i firma receptor

LA COL∙LEGIACIÓ NO SERÀ EFECTIVA FINS A L’APROVACIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL COOOC
En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i del RGPD 2016/679, informem que les dades dels
col∙legiats seran inclosos en el fitxer COL∙LEGIATS propietat del COOOC, on poden dirigir‐se per escrit per a exercir els seus drets d’informació, d’accés, rectificació, supressió i
oposició al tractament. Totes les dades seran tractades amb absoluta confidencialitat, no essent accessibles a tercers per a finalitat diferents per a les que han estat
autoritzades.

