COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ
en la formació professional dual
Dades de l’empresa

Persona de contacte

Nom
Raó social
CIF
Sector productiu
Activitat
Adreça
CP
Localitat
Tel./Fax

Nom
Cognoms
Càrrec
CIF
Tel.
Adreça electrònica

Llistat de cicles amb formació professional
dual
Graus superiors
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestió de Vendes i Espais Comercials
Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
Administració i Finances
Assistència a la Direcció
Vitivinicultura
Desenvolupament dÁplicacions WEB
Desenvolupament dÁplicacions Multiplataforma
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Graus mitjans
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestió Administrativa
Cuina i Gastronomia
Serveis de Restauració
Electromecànica de Vehicles Automòbils
Carrosseria
Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
Jardineria i Floristeria
Producció Agroecològica

Compromís
L’empresa ............................................................................................. manifesta el seu interès a participar en
la formació professional dual, en el cicle formatiu ..................................................................................... com a
empresa col·laboradora per formalitzar.......... contracte/s de treball per a la formació i l’aprenentatge.
.................., ...... d .............................. de 20__
Signatura (nom, cognoms i DNI de la persona que signa)
Trameteu aquest document a: pbes.formacio@cambramallorca.com
Abans de signar aquest document llegiu la informació sobre protecció de dades que podeu consultar al
revers d’aquest full

D’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD UE 2016/679 que va entrar en
vigor el 25 de maig de 2018), accept que la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca
tracti mitjançant un fitxer informatitzat les dades facilitades per a les FINALITATS indicades en aquest apartat.
Així mateix, i en compliment del que determina la Llei 34/2002 d’1 de juliol de serveis de la societat de la informació i
del comerç electrònic (LSSICE), accept que em faceu arribar informació comercial pròpia i de tercers per qualsevol
mitjà, dels productes, serveis, esdeveniments i avantatges que consider que puguin ser del meu interès.
Reconec que les dades facilitades a la present declaració són certes i em compromet a comunicar a la Cambra
qualsevol modificació que es produeixi amb posterioritat a la present declaració en les dades consignades.
RESPONSABLE
CAMBRA DE C OMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE MALLORCA.
Domicili. C/ Estudi General,7, 07001 Palma
Telèfon: 971710188 Correu electrònic: ccmallorca@cambramallorca.com
FINALITAT
o
o
o

o

Registrar l’empresa com a col·laboradora de la formació professional dual del sistema educa u.
Remetre informació sobre formació, trobades i ac vitats relacionades amb l’FP dual del sistema educa u.
Remissió, sol·licitud d’informació o par cipació en els serveis d’aquesta Cambra, programes, butlle ns o publicacions per poder
informar l’interessat de les ac vitats que du a terme la Cambra de Comerç per al foment de l’ac vitat empresarial a la
demarcació.
Executar els programes establerts per la Llei de cambres de comerç 4/2014 d’1 d’abril.

LEGITIMACIÓ
o
o
o

Prestació del servei sol·licitat per l’interessat.
Llei 4/2014, d’1 d’abril, de cambres de comerç per a les funcions establertes a l’execució dels dis nts programes desenvolupats a
favor de l’empresa.
Convenis establerts amb el Govern de les Illes Balears en matèria d’FPdual.

DESTINATARIS
o
o

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, Conselleria d’Educació i Universitat.
Ins tuts d’educació secundària i centres educa us que tenen oferta forma va en modalitat dual del sistema educa u.

DRETS
o

Podeu exercir els drets d’accés, rec ﬁcació, supressió i portabilitat de les vostres dades, així com la limitació i oposició al seu
tractament, adreçant un correu a l´adreça indicada a l´apartat RESPONSABLE del ﬁtxer.

PROCEDÈNCIA
o

Les dades incloses al ﬁtxer són aportades per l´interessat.

TRANSFERÈNCIA
o

No es faran transferències internacionals de les dades aportades en aquest formulari

CONSERVACIÓ
o

Les dades seran conservades per al seu tractament mentre l´interessat no indiqui la seva voluntat d´exercir el seu DRET rela u a
la supressió d’aquestes. En aquest supòsit, les dades es man ndran i tractaran només per qües ons administra ves o per
impera u legal.

