DOL I FINAL DE VIDA. LA RELACIÓ D’AJUDA
COM A TÈCNICA EN L’ACOMPANYAMENT
INSCRIPCIÓ
(Places limitades, per rigorós ordre d’inscripció)
Enviar full i comprovant de pagament a info@alzheimercatalunya.org
NOM:

COGNOMS:

ENTITAT:

Familiar:

SI

NO

PROFESSIÓ:
DIRECCIÓ:
C.P.

POBLACIÓ:

TEL.

MÒBIL:

EMAIL:

DNI/NIF:

DRETS D’INSCRIPCIÓ
L’INGRÈS ha de fer-se efectiu una setmana abans de l’inici del curs escollit a Caixa
Bank, ES40.2100.3014.7222.0058.0077 - Especificant CURS i nom del participant.
La inscripció no es considerà vàlida sense la confirmació del pagament corresponent. En
cas de renuncia de plaça per part de qualsevol participant, s’haurà de comunicar amb un
mínim de 7 dies d’antelació per tenir dret a la devolució del import, si bé es cobrarà 1€
en concepte de despeses administratives
Autoritzo a Alzheimer Catalunya a publicar y reproduir en mitjans propis de l’entitat, físics i/o electrònics, les
imatges que es puguin prendre durant el curs en les quals JO pugui aparèixer.
Vull rebre informació d’Alzheimer Catalunya i les activitats que realitza.

10 d’octubre de 2019

20 persones

De 10h. a 14h.

Veure mapa

4 hores

29’90€

ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ es reserva el dret de posposar o cancel·lar un esdeveniment/curs si no hi ha
prou persones inscrites o si els formadors, per causa major justificada no poguessin assistir-hi. En aquests casos,
seran reintegrats totalment els pagaments rebuts per inscripcions sense possibilitat expressa de cap altre tipus de
compensació.

Carrer de Vallirana, 42, baixos
08006 Barcelona
T +34 934 59 22 94
alzheimercatalunya.org

Dades facturació:
Entitat:
Adreça:
Correu electrònic:

CIF:
Població i C.P.:

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la
llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el Dret a l’Honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge:
Autoritzo Alzheimer Catalunya Fundació a publicar i reproduir en mitjans físics i electrònics les
imatges preses durant el curs
Vull rebre informació d’Alzheimer Catalunya Fundació i de les activitats i formacions que
realitza
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), l'informem que les dades
personals i adreça de correu electrònic, recollides del propi interessat o de fonts públiques, seran tractades sota la
responsabilitat de ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIO per a l'enviament de comunicacions sobre els nostres productes i
serveis i es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a això. Les dades no seran comunicades a tercers, excepte per
obligació legal. L'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de
limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a VALLIRANA, 42 BAIXOS 08006 BARCELONA (BARCELONA) o enviant un
missatge al correu electrònic a info@alzheimercatalunya. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent,
podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control en www.agpd.es. DPO:GUILLEM PRATS TRÈMOLS,
gprats@dtinf.net
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