QÜESTIONARI D’INSCRIPCIÓ PER LA BOSSA
DE VOLUNTARIS
DATA:
F
FOTO

NOM ______________________________________________________
COGNOMS__________________________________________________
EDAT______DATA I LLOC DE NAIXEMENT_______________________
ADREÇA____________________________________________________
POBLACIÓ _____________________PROVÍNCIA___________________
CODI POSTAL __________________PAÍS________________________

TELEFONS DE CONTACTE ______________________________________________
MAIL______________________________________________________________________________

FORMACIÓ ACABADA A L’ INSTITUT GESTALT: (any i tutora/tutor)

HORES DE TERÀPIA INDIVIDUAL REALITZADES: (cal aportar certificat)

FORMACIONS A ALTRES ESCOLES, UNIVERSITATS... (Aportar referència o titulació)

ALTRES TALLERS O CURSOS FETS:

OCUPACIÓ PRINCIPAL/PROFESSIÓ

TIPUS D’INTERVENCIÓ QUE T’AGRADARIA FER:
GRUPS
INDIVIDUAL
TOTS DOS

AMB QUIN TIPUS DE COL·LECTIUS T’AGRADARIA TREBALLAR?

TENS EXPERIÈNCIA TERAPÈUTICA? QUINA?

DISPONIBILITAT HORÀRIA PER COL·LABORAR AMB AIG:

TENS EXPERIÈNCIA COM A VOLUNTARI? QUINA?

DESCRIU BREUMENT LES TEVES MOTIVACIONS PERSONALS/PROFESSIONALS PER A PARTICIPAR EN
ELS PROJECTES D’AIG I QUÈ CREUS QUE HI POTS APORTAR.

* POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES: Institut Gestalt, centre de formació terapèutica, li comunica que atès que a través del citat formulari es recapten
Dades de Caràcter Personal dels usuaris, es fa necessari complir amb la present Política de Protecció de Dades. Les dades Personals recollides per
l’Institut Gestalt a través d'aquest formulari, seran objecte d'un tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats de caràcter
personal dels quals l’Institut Gestalt serà titular i responsable. Amb aquest objecte, l’Institut Gestalt, posa a la disposició dels Usuaris els recursos
tècnics adequats perquè prestin de forma inequívoca el seu consentiment a fi que l’Institut Gestalt procedeixi al tractament automatitzat de les seves
Dades Personals i perquè, de forma prèvia a la prestació del consentiment, accedeixi a la nostra política de protecció de dades. Excepte en els camps
que s'indiqui el contrari, les respostes a les dades de caràcter personal són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui
un minvament en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, tret que s'indiqui altra cosa. La incorporació al Fitxer i tractament automatitzat de les
Dades Personals té com finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l'Usuari decideixi subscriure's o
sol·licitar informació i remetre'ls informació comercial o publicitària relativa als nostres serveis, així com de remetre'ls igualment informació comercial o
publicitària relacionada amb la formació terapèutica, publicacions o altres serveis que poguessin resultar de l'interès de l'usuari. Per altra banda,
l’Institut Gestalt comunica que, d'acord amb els requeriments legalment exigits, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter
personal. Així mateix ha instal·lat tots els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per a tractar d'evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a l’Institut Gestalt. Al costat de tot l'anteriorment exposat, és important que tot usuari conegui els
seus drets pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal. Per això, a continuació, enumerem tots i cadascun dels drets que la Llei ha
configurat a favor dels usuaris acompanyats de la referència exacta de cadascun dels articles de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal. Els citats drets són: dret d'informació en la recollida de dades (article 5), dret d'impugnació (article 13), dret de
consulta al Registre General de Protecció de Dades (article 14), dret d'accés (article 15) drets de rectificació i cancel·lació (article 16) i dret d'oposició
(article 6.4 i 30.4). A fi de facilitar als usuaris els drets que tenen reconeguts legalment, aquests podran dirigir-se i contactar amb l’Institut Gestalt.

Verdi, 94 baixos – 08012 Barcelona

Tel. 92 237 28 15

Fax 93 217 87 80

areasocial@institutgestalt.com

www.institutgestalt.com

