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DIRECTORI DE PROFESSIONALS
despatxos – gabinets - serveis - entitats – centres - consultories
Per formar part del Directori Professional d’especialitats pedagògiques i psicopedagògiques del COPPIB, és necessari: ser col·legiat/da,
sol·licitar l’alta per mitjà d’aquest formulari, enviar-ho al correu electrònic: coppib@gmail.com. El fet de reenviar-nos el formulari emplenat
suposa l’acceptació de la informació en matèria de protecció de dades personals, aquestes es convertiran en font accessible al públic
conforme el que s’estableix a la LOPD. Les sol·licituds rebudes seran validades pel COPPIB.
Les dades visibles al Directori Professional, seran les següents:
Núm. col·legiat/da

Nom i llinatges
Assessor/a
Autònom/a

Càrrec – funció:

President/a

Cap de recursos humans

Responsable

Despatx professional

Tècnic/a

Gabinet

Coordinador/a

Titular

Altres:

Consultoria

Centre

Servei

Director/a

Gerent

Entitat

Nom de despatx- gabinet.-centre.
al que pertany el/la professional
Adreça de l’entitat

Núm.

Localitat

Fax

Telèfon/s

tel. mòbil

e-mail

web

horari

Cita prèvia

Any constitució del centre

Imatge corporativa

SI

Codi Postal

SI
NO

adjuntau logo

S’adjunta, díptic, tríptic, fulletó, targeta de visita, suports publicitaris,... (en format digital – escanejat)
Esteu interessats en publicitar-vos al directori professional

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

Col·lectius/edats d’intervenció
Especialitat/s

Altes capacitats

Educació:

Coaching

Formació:

NN EE especials
Recursos humans

Orientació
Tècniques d’estudi

Consultoria

Educació ambiental

Inadaptació juvenil

Investigació

Pedagogia

Peritació judicial

Tecnologies TIC

S E R V E I S

Pedagogs/gues:
Q U E

S ’ O F E R E I X E N

Psiopedagogs/gues:
-

Logopèdia

Psicoanàlisi

Educació i lleure

Mediació

Qualitat

Psicopedagogia

Altres:

Integren el despatx – gabinet - centre ALTRES PROFESSIONALS
Quins i número

Educació emocional

SI

NO
Altres:

I N T E R V E N C I O N S

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals facilitades s’incorporaran en
un fitxer responsabilitat del Col·legi Oficial de Pedagogs i psicopedagogs de les Illes Balears amb la finalitat gestionar les dades personals i professionals del
Directori Professional del Col·legi . Aquestes dades personals seran publicades en el Directori Professional del Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de
les Illes Balears convertint-se en font accessible al públic conforme el que s’estableix a la LOPD. El Col·legi indicarà en el directori professional que les vostres
dades personals no podran utilitzar-se per a finalitats publicitàries o de prospecció comercial (art. 28.2 de la LOPD).
Podeu exercitar el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb les vostres dades personals, mitjançant comunicació expressa,
juntament amb una còpia del vostre DNI, adreçada al nostre Col·legi, ref. LOPD, c/ Tomàs Forteza, 33 entl. D, 07006 Palma de Mallorca, lliurada directament al
Col·legi, enviada per correu postal o a través de la següent adreça de correu electrònic: coppib@gmail.com.
Acceptació del titular de les dades:
Data: ............................................
Signatura: .......................................

