
                                                            
                                                   Número :_________ 
 

Cognoms 
 
Nom        DNI 
 

Domicili       Població 
 

C.P.   correu electrònic    Telèfon 
 

Data naixement    Lloc de naixement 
 
Centre d’estudis actual 
 

 
Formació acadèmica*  
 

Graduat en educació secundària   2n Batxillerat  
Cicle Formatiu de Grau Mitjà   Selectivitat  

Títols d’altres escoles d’hoteleria   Cicle Formatiu de Grau Superior  
Experiència Professional   Prova d’accés als més grans de 25 anys  

Estudis EHIB   Títol tècnic professional bàsic  
Prova accés estudis grau mitjà   Certificat professionalitat  

*És imprescindible acreditar-la per tal que la preinscripció tingui validesa 

Estudis que l’interessen 
 

Àrea d’Allotjament   Àrea d’Aliments i Begudes  
Especialista en Allotjaments i  

Comercialització Hotelera 
  Especialista en Serveis de Cuina i Restauració  
  Especialista en Alta Cuina  

   Direcció i Gestió de Restaurants i Bars  
 

Especificar com ha conegut l’Escola 
 

Web   Premsa/Ràdio/TV   Visites a l’Escola  
        

Antics Alumnes   Fires   Altres  
 

Palma,             de                          202 
 
Firma, 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            
CLÀUSULA PREINSCRIPCIÓ 

 
Qui és el responsable del tractament de tus dades? 

Nombre entitat: CONSORCI ESCOLA D´HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS (EHIB)    

Direcció: Cra Valldemosa km. 7,5 (Campus UIB), Edifici Arxiduc Lluis Salvador, 07122 Palma 

Telèfon: 971 172 626 

Contacte DPD: dpoehib@uib.es 

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals? 

A l’EHIB tractarem les teves dades personals i les dels alumnes (fill, filla, representant/a legal) amb les següents  finalitats: 

- Gestionar la sol·licitud d’admissió al centre i en el cas que sigui concedida, iniciar tots els tràmits necessaris per 
formalitzar la matrícula en el centre. 

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades? 

El tractament està legitimat en el consentiment de l’interessat. En el supòsit que no sigui atorgat, impossibilitarà l’estudi i 
valoració de la sol·licitud d’admissió i la concessió o denegació de la plaça. Per poder realitzar aquests tractaments, li 
sol·licitem el consentiment expresso firmant aquest document: 

Durant quant de  temps mantindrem les teves dades personals? 

Les teves dades personals seran mantingudes durant el procés de preinscripció. Una vegada finalitzat aquest procés les dades 
se mantindran fins que no hagi prescrit la possibilitat d’ iniciar una reclamació judicial. Una vegada finalitzin els terminis 
legals, les dades seran suprimides. 

A quins destinataris se comunicaran les teves dades? 

Les dades no seran comunicades a cap destinatari, salvo disposició legal. 

En el supòsit de treballar amb sistemes de carpetes compartides en aplicacions tipo Dropbox, Google Drive, Microssoft 
OneDrive, etc es realitzarà una transferència internacional als Estats Units baix l’habilitació de l’acord d’EEUU-Unión Europea 
Privacy Shield. Més informació: https://www.privacyshield.gov/welcome  

Quins són els teus drets en relació amb el tractament de dades? 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre l’existència del tractament de les seves dades, a accedir a les seves 
dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió, quan entre 
altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins perquè foren recollides o l’interessat retiri el consentiment atorgat. 

En determinats supòsits l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només les 
conservarem d’acord amb la normativa vigent. 

També podrà exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran entregades en un format estructurat, d’us comú o 
lectura mecànica a vostè o al nou responsable del tractament que designi. 

Té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per qualsevol dels tractaments pel quals ens ha atorgat. 

L’EHIB disposa de formularis per l’exercici de drets que puguin ésser sol·licitats a secretaria. Aquests formularis hauran d’anar 
acompanyats de fotocòpia del DNI. Hauran d’ésser presentats a secretaria de l’EHIB o remesos per correu postal o electrònic 
a les direccions que apareguin a l’apartat “Responsable”. 

Té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el supòsit que consideri que no s’ha 
atès convenientment al exercici dels seus drets 

En el supòsit de produir-se alguna modificació de les dades, li agrairíem  ens ho comuniqués per escrit amb la finalitat de 
mantenir les seves dades actualitzades. 

 

Don_________________________________________________________________ amb DNI ___________________ i 
Donya________________________________________________________________ amb DNI ___________________ 
Pares/representants legals/tutors del potencial ALUMNO/A (menor de 18 anys): 
________________________________________________________________ 

 

 A Palma de Mallorca,  a _____ de __________ 202___. 

 Pare o tutor        Mare o tutora  

 

 

Firmat:          Firmat: 

  


