Full d'inscripció

Programa Formació Contínua
(li preguem que utilitzi lletres majúscules)

Data:____________

Curs:

Dades personals
Nº Col·legiat/Associat :
Cognoms :

NIF:

Nom :

Data de naixement:

Adreça:

Tel:

Població:

CP:

Mòbil:

@:

Fax:

Titulació acadèmica* :
*Camp obilgatori. Accés només a professionals d’enginyeria o titulacions afins al curs

Dades professionals
Empresa:
Adreça:

Tel.:

Població:

CP:

Fax:

@:
Càrrec:

Departament:

Dades de l’empresa

(en el cas que l'empresa es faci càrrec de la fra.)

Empresa:

CIF:

A nom de:
Adreça fiscal:

Tel.:

Població:

CP:

Sector:

Fax:
Núm. Empleats:

Adreça enviament fra:

CP:

Població:

A nom de:

Vull que gestioneu la bonificació del curs davant la FEFE:

Personal

NO

La matrícula haurà de ser formalitzada abans de l’inici del curs

Forma de pagament
Factura a títol

SÍ /

Empresa (*)

(*) Emplenar totes les dades de l’empresa i signar en el requadre corresponent

Transferència bancària/ingrés al: ES45 3025 0001 1614 0100 2502 (indicant nom curs i nom del participant (es imprescindible enviar el
comprovant)
Targeta crèdit VISA
Núm/Nº___________________Caduc.________
Signatura alumne/a

Xec nominatiu a AEIC

Signatura o segell de l’empresa

El nombre de places és limitat. Es pot fer la reserva prèvia per telèfon i entregar
aquesta sol·licitud directament a les nostres oficines o per correu electronic a:
ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA
Via Laietana, 39 – 08003 Barcelona

Tel. 93 295 78 07
Horari: de dilluns a dijous de 9 a 19 h, divendres de 9 a 15h.
@: formacio@serveis.eic.cat

De conformitat amb allò previst a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les seves dades personals facilitades a través de la present sol•licitud són confidencials i
passaran a formar part del fitxer denominat “ACTIVITATS I FORMACIÓ” de l’ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (AEIC), que es troba degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
La finalitat de la inclusió de les seves dades personals en aquest fitxer és la gestió de les activitats i sessions formatives que organitza l’AEIC. Tanmateix, mitjançant la complementació i l'enviament del present formulari autoritza
l'enviament per part de l’AEIC de comunicacions electròniques promocionals o informatives relacionades amb les activitats organitzades o gestionades per aquesta entitat.
Pot exercir els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació reconeguts per la LOPD, així com revocar el seu consentiment respecte l’enviament de comunicacions promocionals o informatives, adreçant una sol•licitud escrita,
adjuntant fotocòpia del seu DNI, a la seu de l’AEIC, situada a Via Laietana, núm. 39, de Barcelona (08003), o bé a l’adreça de correu electrònic lopd@juridic.eic.cat.

