









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 

 











 











 


  

     







         

       

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades 
personals s’inclouran dins d’un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Centre d’Estudis i Orientació Professional S.L. amb la finalitat 
de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. Pot exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i 
cancel·lació, dirigint un escrit a CEOP Av. Roma 5C 1r.2ª (43005) Tarragona, a l’atenció del responsable del fitxer. Si en el termini de 30 
dies no ens comunica el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació 
i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts

FR-RP-81 
3/Març/11 










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 

 











 











 


  

     







         

       

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades 
personals s’inclouran dins d’un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Centre d’Estudis i Orientació Professional S.L. amb la finalitat 
de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. Pot exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i 
cancel·lació, dirigint un escrit a CEOP Av. Roma 5C 1r.2ª (43005) Tarragona, a l’atenció del responsable del fitxer. Si en el termini de 30 
dies no ens comunica el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació 
i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts

FR-RP-81 
3/Març/11 










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 

 











 











 


  

     







         

       

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades 
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181 Arts gràfiques i reproducció 
de suports gravats
741 Activitats de disseny 
especialitzat

7311 Agències de publicitat

         



 
 
 

  

 
GESTIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE FORMACIÓ A EMPRESES 

Compromís dels participants 
 

CURS:  ILLUSTRATOR CS5                           ACCIÓ/GRUP:   
 
DADES IDENTIFICATIVES DEL  TREBALLADOR: 
Nom i cognoms  

NIF   

Adreça postal   
 

Adreça electrònica  
 

Telèfons de contacte  
 

Nº afiliació a Seg. 
Social: 

(12 dígits) 

Col·lectiu prioritari: 
(marcar amb X) 

Pyme Dona Discapacitat +45 anys No 
qualificat 

CIF de l’empresa:  

Codi de compte de 
cotització a S.S. 

(12 dígits) 

Centre de treball on 
presta els serveis el 
participant: 

 

Data de naixement:  Sexe: Home - Dona 

Àrea funcional: 
(marcar amb X) 

Direcció Administració Comercial Manteniment Producció 

Categoria professional: 
(marcar amb X) 

Directiu Com.Intermed. Tècnic Treb.Qualific. Treb.No Qual. 

LLicenciat Enginyer 
tècnic 

Cap 
administratiu 

Ajudant no 
titulat 

Oficial 
administrat. 

Subaltern Grup de cotització: 

(marcar amb X) Aux. 
administr. 

Oficial 1ª i 
2ª 

Oficial 3ª I 
especialist. 

+18 anys 
no qualific. 

Menys 18 
anys 

 

Educació 
primària 

ESO Batxillerat FP grau 
mitjà 

FP grau 
superior 

Escola Ofici 
Idiomes 

Nivell d’estudis: 

(marcar amb X) Accés Univ 
+ 25 anys 

Diplomatura LLicenciatura Doctorat Títols univ. 
propis 

Altres 
oficials 

L’alumne coneix i accepta les condicions del curs en quant a programa, objectius, continguts, 
horari i calendari (FR-RP-44) 

  

 
Signatura de l’Alumne:                                           Data: 
 
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem 
que les seves dades personals s’inclouran dins d’un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Centre d’Estudis i Orientació Professional S.L. amb la 
finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. Pot exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i 
cancel·lació, dirigint un escrit a CEOP Av. Roma 5C 1r.2ª (43005) Tarragona, a l’atenció del responsable del fitxer. Si en el termini de 30 dies no ens 
comunica el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el 
consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts. 
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FORMA DE PAGAMENT: TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA AL COMPTE: 
BANC DE SABADELL – ES16 0081 0087 52 0001438545 


