
Sol·licitud actualització dades 

  
   
 Sr. Secretari del COAIB 

Sr. Se 
 
 
 

 

Nom: ……………………………. Llinatges: ………………....................................…………….....… 

NIF: …………….....................… 

 
 

Sol·licito l’actualització de les meves dades i de les opcions del seu tractament per part del 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (indiqueu únicament les dades o les opcions que 
canvien): 

 

 

Domicili professional únic o principal:.....………….....….…...……….................................................. 

Població:............................................................ CP: ………  Província: ........................................... 

Telèfon: …………..........… Mòbil: ........................................ E-mail: ….....…………...……………. 

Web: …..................……………… 

Domicili per a la correspondència: ......................……………………………………………........…… 

Població: …….....................................................………………. CP ……..... 

  
 
 DIRECTORI COL·LEGIAL 

Al directori col·legial es publicaran les dades de contacte professional (nom i cognoms, domicili 
professional, núm. telèfon fixe) i el seu núm. de col·legiat. 
A continuació indiqui les seves preferències respecte a aquesta publicació mitjançant les següents 
opcions: 

 �Vull que es publiqui el meu mòbil 
 �Vull que es publiqui la meva direcció de correu electrònic 
 �Vull que es publiqui la direcció de la meva pàgina web 
 �Vull que s’indiqui que les meves dades no podran tractar-se per a finalitats comercials. 
 
 COMUNICACIONS COMERCIALS 

� Vull que el Col·legi em remeti per correu electrònic comunicacions informatives sobre activitats 
d’oci o socials i de caire comercial, diferents de les comunicacions operatives i de les circulars ofi-
cials 
� Vull que el Col·legi em remeti per correu electrònic ofertes comercials de tercers que plantegin 
condicions avantatjoses pel fet de ser col·legiat  
 

A .........................................., .... de/d’............................... de ........ 
 

 
 

       (Signatura) 
Informació bàsica sobre privacitat   

  
Responsable  Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears  

Finalitat  Tramitació de la seva sol·licitud, ordenació i control de la professió, gestió interna del Col·legi i remissió de comunicacions

comercials.  
Drets  Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica en la informació addicional.  

Informació addicional 
Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la política de privadesa per a Col·legiats 

publicada a http://www.coaib.org/ca/rgpd/collegiats.aspx 
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