
Sol licitud de vinculació
al Col
(Indiqueu amb una “x” les adreces prioritàries per la tramesa dels correus postals o correus electrònic)

DNI

Data

Nom i cognoms 

Nascut/da a 

Domicili  Població 

Codi postal Mòbil Tel.

Domicili

Codi postal

Correu electrònic

Correu electrònic

Nom empresa 

Població  

Telèfon   

Associacions professionals que ets soci/sòcia

Sol·licito talunya, considerant que reuneixo les condicions 
establertes a la Disposició Transitòria quarta de la Llei de Creació del Col·legi, de 5 de juny de 2003, a efectes de la qual 

següents activitats:

1- Títol de:
Emès per:
any titulació:
2- Títol de:
Emès per:
any titulació:

Experiència professional (com a autònom/a o assalarat/da)
1 Modalitat / empresa

2 Modalitat / empresa

3 Modalitat / empresa

4 Modalitat / empresa

Altre documentació, a mes de la que adjunto pels apartats anteriors, i que considero important:

Conec que aquesta sol·licitud queda sotmesa a l’aprovació de la Comissió d’Habilitació a que es refereix la Disposició 
Transitòria Primera de la Llei de Creació del Col·legi. (Veure: DOGC núm. 3914-30/06/2003, Pàg. 13023 de la Generalitat 
de Catalunya).

A , el de

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT que la totalitat de la documentació apor

al Col.legi es autèntica, disposant de tot allò necessari per acreditar-ho.

Signatura

Més informació:
Tel.: 933 010 234

Particular

Profesional

    ...El Col·legi 
de Disseny Gràfic, constituït a l’octubre 
de 2004 com la primera i única entitat 
de dret públic a l’estat espanyol (Llei 
11/2003 de 13 de juny de 2003), és la 
institució que vetlla per la defensa de les 
dissenyadores i dissenydors gràfics; en 
els seus àmbits disciplinars, culturals, 
socials,  econòmics i empresarials davant 
la professió, l’Administració i la societat.

Web

comunicacio@dissenygrafic.org



El Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya posa en el seu coneixement que disposa de dos fitxers automa-
titzats amb dades de caràcter personal que contenen informació i dades personals i que s’anomenen, Base de 
Dades General d’administració del Col·legi i Base de Dades dels Col·legiats.

La finalitat de la seva creació i manteniment és el tractament de la informació del Col·legi i dels col·legiats, així 
com d’informar-lo de totes les activitats, novetats i notícies en el sector del disseny i a fi de donar compliment 
als lícits objectius del Col·legi. 

Els destinataris de la informació són tots els departaments en els que s'organitza el Col·legi, així com les entitats 
públiques o privades que per llei sol·licitin la cessió de les dades. La negativa a facilitar les dades sol·licitades 
tindrà com a conseqüència la impossibilitat de ser atès ordinàriament pels nostres serveis.

En tot cas, el sota signant té dret a exercir els drets d'oposició,  accés, rectificació i cancel·lació d’acord amb la 
llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre i el R.D. 1720/2007 de 21 de desembre. El responsable de la Base de 
Dades és el Col·legi i per exercir els drets esmentats, es pot dirigir per escrit a: C/Paradís, 5, 08002 Barcelona, o 
be,  pot fer-ho per correu electrònic, tot dirigint-vos a. comunicacio@dissenygrafic.org

Llegit i conforme amb els paràgrafs anteriors, dono el consentiment de forma expressa I AUTORITZO al Col·legi 
Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya perquè tracti les dades que voluntàriament lliuro per a l’acompliment de 
les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del Col·legi, així com la cessió als òrgans 
públics i privats necessaris, sempre d'acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre, Orgànica de Protecció de 
dades i el RD. 1720/2007 de 21 de desembre

El col·legiat: Nom i cognoms

_______________________

DNI:_________

(signatura)           

Barcelona,____de_____de_________

     ...El Col·legi 
de Disseny Gràfic, constituït a l’octubre de 
2004 com la primera i única entitat de 
dret públic a l’estat espanyol (Llei 
11/2003 de 13 de juny de 2003), és la 
institució que vetlla per la defensa de les 
dissenyadores i dissenydors gràfics; en els 
seus àmbits disciplinars, culturals, socials, 
econòmics i empresarials davant la 
professió, l’Administració i la societat

Més informació:
Tel.: 933 010 234
comunicacio@dissenygrafic.org
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