
 SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DE CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 SOL·LICITUD D'ACREDITACIÓ PARCIAL ACUMULABLE 

Dades de la persona sol·licitant 
Primer llinatge Segon llinatge Nom 

   

DNI/NIE Sexe (M/F) Adreça per a notificacions 

   

Localitat i Codi postal Província Data de naixement 

                  /               / 

Telèfon fix i/o mòbil Adreça de correu electrònic 

  

Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal (llegiu informació detallada en la pàgina 2) 
Entitat responsable del tractament 
de les dades 

GOVERN DE LES ILLES BALEARS 
I SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 

Finalitat del tractament 

Les dades de caràcter personal que facilitau s'incorporaran a les bases de dades del SOIB i al
registre de certificats de professionalitat del Servei Públic d'Ocupació Estatal  (SEPE),  amb la
finalitat  de  tramitar  la  vostra  sol·licitud  d'expedició  de  certificat  de  professionalitat  i  de
gestionar els drets derivats del reconeixement de la vostra sol·licitud. 

Legitimació Consentiment de les persones interessades 
Destinataris Serveis públics d'ocupació (SEPE, SOIB, etc.) i les mateixes persones interessades 

Drets 
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del 
tractament. 

SOL·LICIT: 

 

L'expedició del Certificat de professionalitat de: 
 
ja que consider que complesc els requisits establerts en el Reial decret  

 

L'acreditació parcial acumulable de les unitats de competència següents: 

  

  
ja que consider que complesc els requisits establerts en el Reial decret  

 
Duplicat del certificat de professionalitat de: 
  

 
Duplicat d'acreditació parcial acumulable de les unitats de competència següents: 
 

Documents adjunts: 
 Fotocòpia compulsada del document acreditatiu en què es reflecteixi l’avaluació positiva dels mòduls corresponents a les unitats de

competència que se sol·licitin (actes d'avaluació). 

AUTORITZACIONS AL SOIB I CONSENTIMENT DE TRACTAMENT DE DADES: 

 
Autoritz el SOIB perquè m'enviï les comunicacions a efecte de notificacions mitjançant missatge al telèfon mòbil que he indicat. 

 
Autoritz el SOIB perquè verifiqui, per mitjans telemàtics, els documents que figuren en el Catàleg de simplificació documental de la 
CAIB. (En cas que no s’autoritzi haurà d’aportar fotocòpia del DNI o NIE). 

En signar aquesta sol·licitud, declar que he llegit la informació sobre protecció de dades i don el meu consentiment per al tractament de 
les dades de caràcter personal. 
__________________, ____ de _______________ de 20__ 
 
[signatura] 
 
SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: de conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/679 (RGPD) y con la legislación vigente en materia de protección de datos, se informa del tratamiento de los 
datos personales que contiene esta solicitud.
Entitat responsable del 
tractament de les dades 

GOVERN DE LES ILLES BALEARES 
I SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 

Finalitat del tractament 

Les dades de caràcter personal que facilitau s'incorporaran a les bases de dades del SOIB i al registre 
de certificats de professionalitat del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), amb les finalitats 
següents: 

• Que es puguin tramitar les vostres sol·licituds d'expedició de certificats de professionalitat 
• Que us puguem enviar comunicacions i notificacions relatives a les vostres sol·licituds de certificats 

de professionalitat 
• Que, per tramitar les vostres gestions i demandes en els Serveis d'Ocupació, aquests puguin obtenir 

la informació sobre els vostres certificats de professionalitat  

Base jurídica 
Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat 

Legitimació Consentiment de les persones interessades 

Destinataris 

Serveis públics d'ocupació de tot el territori nacional: Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), 
Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), etc. 
Les pròpies persones interessades, per a les seves gestions i demandes en els Serveis públics 
d'ocupació 

Termini de conservació de les 
dades personals 

Les dades es conservaran el temps necessari per al compliment de la finalitat per a la qual es varen 
recollir. És aplicable el que preveu la normativa d'arxius i documentació. 

Drets 

Podeu exercir els drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de 
portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatizats (i, fins i tot, de retirar el 
consentiment, si n'és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del 
tractament, mitjançant el procediment "Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de 
dades personals", previst en la seu electrònica de la CAIB (seu electrònica  )  . 
Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un 
mes, podeu presentar la "Reclamació de tutela de drets" davant l'Agència Espanyola de Protecció 
de Dades (AEDP). 

Delegació de Protecció de Dades 
La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de
Presidència  (passeig  de  Sagrera,  2,  07012,  Palma).  Adreça  electrònica  de  contacte:
protecciodades@dpd.caib.es 

 
 

2

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3364939
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3364939

