BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Si us plau, en la mesura que et sigui possible omple aquest formulari de forma digital, però si l’has
d’omplir a mà et demanem que ho facis amb MAJÚSCULES. Les dades que aquí ens facilites
seran les que utilitzarem per comunicar-nos amb tu i les que apareixeran al certificat del curs.
Informa’ns si hi ha qualsevol canvi al respecte. Gràcies.
Enviar per mail o fax amb totes les dades complimentades.
TÍTOL DEL PROGRAMA FORMATIU:
DOCUMENTACIÓ A LLIURAR A L’INICI
DEL PROGRAMA:

DADES
PERSONALS:

-

Fotocòpia de la transferència bancària amb el pagament.

Nom:

Cognom1:

Cognom2:

NIF:

Data naix:

Telèfon:

Adreça:
Població:

C. Postal:

Mail:
IMPORTANT: El correu electrònic que ens facilitis serà el que utilitzem per a totes les comunicacions
relatives al procés d’inscripció al curs. Si has de distingir entre majús./minus. indica-ho al formulari.
Titulació acadèmica i especialitat:
Entitat:
Àrea/Servei:
DADES
INSTITUCIÓ:

CIF:
Càrrec:

Adreça:

C. Postal:

Població:

Telèfon:

Persona de contacte:
Càrrec:
INDICA A NOM DE QUI HA D’ANAR LA FACTURA:

Particular

Empresa

En cas que s’hagi de facturar a l’empresa cal indicar la raó social i CIF
Raó social:
CIF:
Forma de pagament:
Transferència a BBVA : ES77-0182-6035-4102-0160-2090
Nota: la inscripció no es considerarà formalitzada fins que no s’hagi rebut la còpia de la transferència bancària. Enviar
inscripció a lmoralo@ucf.cat o al fax: 932 594 376 / Places limitades. Inscripcions per rigorós ordre d’arribada

A Unió Consorci Formació tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol·licitat i realitzar la seva facturació. Les dades proporcionades es
conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles respon sabilitats
que puguin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi
hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a Unió Consorci Formació estem tractant les seves dades personals, pel que pot exercir els
seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant Unió Consorci Formació, Parc Sanitari Pere Virgili ·
Edifici Tramuntana, baixos Esteve Terrades, 30 · 08023 Barcelona o a l'adreça de correu electrònic privacitat@ucf.cat, adjuntant còpia del seu DNI o document
equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant
l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid.

