
 

 
 

Associació Catalana d’Enòlegs, Centre Àgora, Pol. Domenys II, Pl. Àgora nº 1. 08720 Vilafranca del Penedès | Tel i fax: 93 891 25 50        
ace@enolegs.cat  | www.enolegs.cat  | www.acenologia.com 

 

Sol·licitud de preassociació a l’ACE 
       

Exclusiu per a estudiants de 2n, 3r o 4t de Grau en Enologia de la URV  

 

DADES PERSONALS (en majúscules i minúscules): 

 

COGNOMS, NOM _______________________________________________ 

 

NIF _____________________________   DATA DE NAIXEMENT __________ 

 

ADREÇA PARTICULAR ___________________________________________ 

 

POBLACIÓ ________________________________________C.P. ________  

 

PROVÍNCIA _________________ MÒBIL ____________________________ 

 

ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC  ____________________________________ 

 

ESTUDIS QUE ESTÀS CURSANT  ____________________________________ 

   

CENTRE  _____________________________________________________ 

 

CURS ACTUAL  _________________________________________________ 

 

 

Aquest formulari, emplenat i signat, s’ha d’enviar a ace@enolegs.cat en format pdf, juntament 

amb còpia de la matrícula del curs que s’està realitzant en el moment de fer la preinscripció, o 

resguard de la URV. Si la signatura és manuscrita, un cop omplert cal imprimir-lo, signar-lo, 

escanejar-lo i enviar-lo per correu electrònic. 
 

En un termini inferior a 30 dies l’ACE li notificarà la resolució sobre la seva sol·licitud. 
 

El que signa es compromet a comunicar a aquesta Associació qualsevol canvi en les dades 

facilitades. 
Data:______________ 

 
 
 
Signatura (manuscrita o digital) 

 

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de Caràcter personal, 
l’informem que les dades obtingudes a partir d’aquest formulari es informació confidencial i subjecte al secret 
professional i seran incorporades a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat de l’Associació catalana d’Enòlegs – 
Col.legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació 
relacionada que pugui ser del seu interès.  

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a 
notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a tractar les seves dades personals amb la finalitat 
exposada en el primer paràgraf i sol·licitem el seu consentiment per enviar-li publicitat de les activitats que porta a 
terme. 

Pot sol·licitar l'exercici dels drets d'accés, rectificació o supressió, cancel·lació, oposició i retirada de consentiments 
davant la Associació Catalana d’Enòlegs - Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, presentant un escrit a l'adreça 
postal de l'encapçalament o enviant un missatge electrònic a ace@enolegs.cat adjuntant fotocòpia del DNI. 

 
L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació de les clàusules exposades. 
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