NÚM. DE COL·LEGIAT/DA

IL·LTRE SR. PRESIDENT DEL COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA

El Sr./la Sra.
amb títol de Doctor/Llicenciat/Grau en Farmàcia (o comprovant del mateix) expedit el dia
de

de

, p er la Facultat de Farmàcia de la Universitat de

Nacional de Títols (1)

núm. d el R egistre

i Registre Universitari de Títols núm. (1)

,

amb domicili particular:
POBLACIÓ:

CP:

fotocòpia)

amb DNI o NIE (cal adjuntar

(número i lletra) i telèfon particular:

/

$GUHoDGHFRUUHXHOHFWUzQLF
, numero de compte,%$1

(1) No és present als comprovants del títol, només als Títols definitius.
Aquestes dades han de s er vi gents. El so l·licitant po t f er ús de ls dret s d’ac cés i rectificació de l es mat eixes tal i com di sposa la Ley
Orgánica 15/1999, de prot ección de dat os de c arácter personal , articles 15 i 1 6. Les dades facilitades seran trame ses a l'as seguradora
AMA, per a la seva inclusió a la pòlissa de RCP, si adopteu modalitats de col·legiació “en exercici” i no disposeu d’una altra pòlissa.
Atentament, EXPOSA :

Modalitat de col·legiació:
Que desitja ingressar al COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA, com a C OL·LEGIAT/DA Sense Exercici
SHUODTual cosa manifesta voler observar tots els requisits exigits per les disposicions vigents.
Que exerciré professionalment com a Sense Exercici

, de

, CP

amb do micili professional a

i tel èfon pro fessional.

Cobertura de Responsabilitat Civil: (per modalitats de col·legiació “en exercici”)
Que té contractada una Pòlissa de Responsabilitat Civil amb la companyia
(cal aportar fotocòpia de la mateixa), d’acord amb el què di sposa l’article 12 de l a Llei 18/1997, de 21 de novembre, d’exercic i de
professions titulades i Col·legis i Consells Professionals, que cobreix els riscos en què pugui incórrer en l’exercici de la seva professió.

Ús de la pròpia imatge:

✔$XWRULW]RDO&ROāOHJL2ILFLDOGH)DUPDFqXWLFVGH7DUUDJRQDDODFDSWDFLyGHODPHYDLPDWJHHQHOVGLYHUVRVFXUVRVLDFWHVRUJDQLW]DWVSHO
PDWHL[LSRVWHULRUGLIXVLyG DTXHVWDLPDWJHDODZHESXEOLFDFLRQVH[SRVLFLRQV[DU[HVVRFLDOVRHQTXDOVHYRODOWUHPHGLGHO&ROāOHJL

Cessió de dades professionals.
En vi rtut de l ’acompliment de l a Ll ei Orgànic a 15/1999, de 13 d e des embre, de P rotecció de Dades de Caràc ter P ersonal, autoritz o al
Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província de Tarragona a la utilització de les meves dades per a l’enviament per part del Col·legi de
felicitacions i comunicacions d’actes lúdics, l’enviament de comunicacions de notícies referents al n ostre Col·legi i d’interès per al nostre
col·lectiu (New sLetter), l’enviament d ’informacions i comunicacions comercials de p roductes d ’empreses am b l es q uals el Co l·legi
col·labori, la p ublicació la w eb i a la revis ta d el Col· legi d e fotografie s d’assistència a acte s org anitzats p el Co l·legi en e ls q ue vo stè
col·labori o assisteixi, i la cessió de les seves dades a empreses col·laboradores del Col·legi, única i exclu sivament per al compliment de
normatives legals i/o per a la contractació d’algun servei o producte que vostè hagi sol·licitat al Col·legi.

$XWRULW]RDO&ROāOHJLODFHVVLyDO HQWLWDW³&DL[D%DQFN6$´LDOHVDOWUHVHQWLQWDWDFWXDOVLIXWXUHVDPEOHVTXHHO&ROāOHJLWLQJXLFRQYHQLGH
FROāODERUDFLyODFHVVLyGHOPHXQRP1,)LDGUHoDSURIHVVLRQDOSHUDTXHDTXHVWHVHQWLWDWVSXJXLQRIHULUPHOHVVHXVVHUYHLV/HVHQWLWDWV
DTXLHVFHGLUDQOHVGDGHVVHUDQDTXHOOHVDPETXLHO&ROāOHJLKDJLVLJQDWXQFRQYHQLGHFROāODERUDFLyLTXHVRQSXEOLFDGHVHQODSjJLQDZHE
GHO&ROāOHJL
Altres consideracions:
Per tot això, DEMANA:
Tingui per presentada aquesta instància als efectes escaients, i doni les ordres oportunes, par tal de CAUSAR ALTA en aquest Col·legi de
la vostra digna presidència.
Us saluda atentament.

Tarragona, a

d

de 20
(signatura del sol·licitant)

NÚM. DE COL·LEGIAT/DA
1. FORMULARI ALTA Servicoft

FORMULARI D’ALTA A SERVICOFT
Nom i cognoms
Adreça
NIF o NIE

CP

POBLACIÓ

Modalitat de Col.legiació Sense Exercici

Telèfon de contacte
Vocalies de les que forma part (marcar X):
Adjunts

Alimentació

Analistes

Dermofarmàcia

Distribució

Farmàcia Hospitalària

Indústria

Inspectors Farmacèutics Municipals

Investigació i Docència

Oficina de Farmàcia

Òptica

Ortopèdia

Nom d’usuari (1)

Homeopatia i Fitoteràpia

Password (2)

Autoritzo al COFT a facilitar les meves dades d’usuari de ServiCoft de la següent manera ( Escollir una de les següents
opcions):

Per telèfon, indentificant-me amb el DNI

Només Col·legiat Adjunt d’Oficina de farmàcia:
Nº d’OF

Nom OF:

Expedició de la targeta de Certificat Digital No
(1) És el nom amb el que l’usua ri es dona a conèixer a Internet, és habitual escollir l’inicial del nom seguida del primer
cognom. C ondicions: e n mi núscules sense ac cents ni pu nts i com a màx im de 8 c aràcters de lo ngitud. En to t cas
l’acceptació del nom d’usuari queda supeditada a la seva disponibilitat (pot ser que ja existeixi).
L’adreça de correu electrònic serà: xxxxxxxx@coft.cat
(2) El password també ha de ser com a màx im de 8 carà cters. Pot incloure majúscules, minúscules, números, comes,
punts … i qualsevol caràcter del teclat. HA DE SER NECESSÀRIAMENT DIFERENT QUE EL NOM D’USUARI.
Data de la sol·licitud
Signatura:





Les dades que ens ha facilitat són confidencials i han estat incorporades als fitxers del COFT.
Són dades sotmeses a la Llei 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i vostè pot
exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació comunicant-ho per escrit al COFT.

