
   

FULL D'INSCRIPCIÓ A ACCIONS FORMATIVES   

DADES DEL TALLER / XERRADA / MONOGRÀFIC

Nom TALLER DE BIODANSA «JO VALC»

Municipi Sta. Creu de Jutglar

Dates 11 de març 2017 de 10h a 14h

DADES PERSONALS

Cognoms

Nom DNI/NIE

Lloc de naixement
Data de

naixement

Adreça

Municipi CP

Correu electrònic

Telèfon Mòbil

Es farà subscripció  automàtica  al  butlletí  de  formació  «Lluçanès  Territori  Educador»,  que  es  rebrà
directament per correu electrònic. SI no ho desitges pots indicar-ho marcant la següent casella:

□ No vull rebre el butlletí de l'oferta formativa «Lluçanès Territori Educador».

ALTRES

Especificar problemes de 
salut:

Signatura: 

Lloc i data:

Sta. Creu de Jutglar, ________de ___________________________de 2017

DRET D’IMATGE

Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la
intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Consorci del Lluçanès i
entitats vinculades sol·licita el teu consentiment per publicar la teva imatge, de forma clarament identificable, en fotografies i gravacions
corresponents a les seves activitats i serveis, i que s’exposin públicament a la pàgina web, revistes o altres publicacions internes o de
tercers, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les activitats i serveis de les entitats.
Signatura: 

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l’ article 18 del seu
Reglament  de  Desplegament,  aprovat  pel  Reial  Decret  1720/2007,  us  informem  que  les  vostres  dades  de  caràcter  personal
s’incorporaran en el  fitxer  "Usuaris  Serveis",  del  que és responsable el  Consorci  del  Lluçanès i  seran objecte  de tractament per
gestionar  les  diferents  activitats  formatives,  en l’àmbit  de les seves funcions;  no seran cedides  a  persones físiques i  jurídiques
públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic consorci@llucanes.cat al fax 93
888 04 56 o al correu postal c.Vell, 3 Santa Creu de Jutglar (08515).
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