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:

Forma de pagament

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

Factura a títol  Personal

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



Empresa (*)

 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 la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i amb el seu Reglament de desenvolupament, l’informem que les dades personals facilitades seran incloses en els fitxers del
Collegi Oficial i de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (en endavant el COEIC i l’AEIC) amb domicili a la Via Laietana, 39, de Barcelona. Les dades seran usades per les finalitats pròpies de les entitats com són
l’enviament d’informació de prestació de serveis, de celebració de jornades, cursos i demés activitats que puguin ser del seu interès. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l'obligació de
comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades personals podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de les activitats esmentades. L’usuari pot exercitar els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancellació
de les dades personals de forma gratuïta remetent sollicitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, per un dels següents mitjans: per correu-e: lopd@juridic.eic.cat, per Fax amb la ref. LOPD al 933100681, per escrit
adreçat al Collegi Oficial i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya amb la ref. LOPD a la Via Laietana, 39, 08003, Barcelona.

