Sol·licitud d’integració al COAC com a Entitats Simpatitzants1

L’entitat/societat........................................................................., amb CIF núm..........................,
representada per .................................................................., amb NIF/NIE núm...........................,
com a administrador/apoderat, Sol·licita vincular-se al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i amb
aquesta finalitat
A) Adjunta, expedides per les persones legalment competents:
1.- Certificació de l’objecte social de l’entitat/societat que reflecteix la seva relació
professional, acadèmica o d’investigació amb l’arquitectura i ’urbanisme.
2.- Certificació de l’acord de vinculació al COAC adoptat per l’òrgan competent segons
estatuts socials.
3.- Certificació de les dades d’inscripció de la societat/entitat al registre mercantil o
administratiu corresponent
B) Posa en coneixement del COAC el domicili social i dades de contacte de l’entitat/societat:
Municipi ............................................................................... Província ......................................
Carrer/plaça ......................................................................................... C. postal ......................
Telèfon .............................. Correu electrònic ..................................
Representant/persona de contacte............................................................................................
C) Es compromet a satisfer la quota anual que determini la Junta de Govern (adjunto
resguard).
.........................................., a .......... de .................................... de 20......
(signat)

Al web del COAC (https://www.arquitectes.cat/ca/informacio-vinculacions), pots consultar els avantatges
com a simpatitzant.
_______________________________________________________________________
En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril
de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPD), t’informem que les dades personals que ens facilites voluntàriament
en lliurar aquest formulari al COAC, com a responsable del tractament, seran tractades i conservades durant els terminis necessaris, amb
la finalitat de manteniment, compliment, desenvolupament i control de la teva relació amb COAC, d’ordenar i vetllar pel correcte exercici
professional de l’arquitectura, defensar la professió, i totes aquelles relacionades i exigides per la normativa legal vigent. Les dades que
ens facilites es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que no exerceixis cap dret dels que t’emparen. No
es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el teu
consentiment previ. Un cop les dades ja no siguin necessàries, seran anonimitzades de forma irreversible. Les dades anonimitzades i
agregades poden ser emprades per realitzar estadístiques per a l'estudi i anàlisis de les necessitats i preferències professionals dels
arquitectes, així com de les de la societat en relació als serveis d’arquitectura.
Tens dret a demanar l’accés, rectificació i supressió de les teves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-te al Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, amb domicili a Plaça Nova, 5 08002 Barcelona, o enviant un correu electrònic a dadespersonals@coac.net,
junt amb una fotocòpia del teu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vols exercir. Tens igualment dret a retirar el
consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la
retirada del mateix, i podria afectar a la prestació dels servei. També tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Catalana de
Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat/ca/inici si consideres que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent,
Per a més informació sobre aquest tema, consulta la nostra política de protecció de dades a https://www.arquitectes.cat/ca/politica-deprivacitat i https://www.arquitectes.cat/ca/rgpd-tractament-dades-personals
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Segons Article 28 Estatuts: persones jurídiques no obligades legalment a col·legiar-se, sense possibilitat de
col·legiació voluntària
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