
Les dades de caràcter personal aportades mitjançant la complementació d’aquest formulari s’integraran en un fitxer
automatitzat per tal d’enviar la informació del Servei Civil Internacional de Catalunya.

L’SCI Catalunya serà en tot cas l’únic destinatari de la informació que s’obtingui de les dades personals dels participants.
El titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes i terminis
establerts per la L.O. 15/1999, dirigint-se a comunicacio@sci-cat.org.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ:

ACTIVITAT: Curs Documental Social 2012    (21 juny a 21 juliol)

Nom:

Cognoms:

Identificació (tipus) : No.

Data de naixement:

Telèfons:

E-Mail:

Professió/Estudis:

Com has sabut que fèiem un curs:

A  Barcelona, a         de                     de  2012.

Firma:

Cal que envieu aquesta sol·licitud per correu electrònic abans
de 20 de juny a:  formacio@sci-cat.org

La reserva no es farà efectiva fins que l'SCI Catalunya rebi el pagament de la quota corresponent
(30€, o 15€ si ets soci/a ), bé per transferència bancària o bé per ingrés a un dels números de compte
següents: La Caixa: 2100 3001 65 2200322889

(Un cop hagis fet la transferència o ingrés, envia’ns el comprovant escanejat)

Triodos:                 1491 0001 20 2023753326


Les dades de caràcter personal aportades mitjançant la complementació d’aquest formulari s’integraran en un fitxer automatitzat per tal d’enviar la informació del Servei Civil Internacional de Catalunya. 
L’SCI Catalunya serà en tot cas l’únic destinatari de la informació que s’obtingui de les dades personals dels participants. El titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes i terminis establerts per la L.O. 15/1999, dirigint-se a comunicacio@sci-cat.org.
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