SOL·LICITUD

D'INSCRIPCIÓ

Curs:
Data:

(Indicar en format: dd/mm/aaaa)

Assistents
Assistent 1
Nom i cognoms1:
E-mail:
Càrrec:

Assistent 2
Nom i cognoms1:
E-mail:
Càrrec

Assistent 3
Nom i cognoms1:
E-mail:
Càrrec

Dades de facturació:
El curs s’abonarà mitjançant transferència bancaria al núm. de compte de INGECAL: IBAN ES96
2100 0879 7902 0029 3082, un cop enviada la nostra factura.

Raó Social:
CIF/NIF:
Direcció Fiscal:
Població:

C. Postal:

Telèfon:
Mail del rble. Facturació:
Mail del rble. Formació:

1

El nombre en el certificado aparecerá tal y como está escrito en este campo (indicar acentos).
IMP-301 rev.5

¿Desitja rebre informació dels nostres cursos?

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
(FUNDAE)
Desitja que Ingecal gestioni la formació de este curso a través de la FUNDAE.
He signat el conveni d’agrupació d’empreses para que el gestioni INGECAL.

ADVERTÈNCIA DE CONFIDENCIALITAT:
Aquest missatge i els documents que, si escau, porti annexos, es dirigeix exclusivament al seu(s) destinatari(s) i pot
contenir informació privilegiada o confidencial. L'accés a aquesta informació per altres persones diferents de les
designades no està autoritzat. Si vostè no és el destinatari indicat, queda notificat que la utilització, divulgació i/o còpia
sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, si us plau li
preguem que ho comuniqui immediatament al remitent via correu electrònic a ingecal@ingecal.cat i procedeixi a la seva
destrucció.
L'informem que les dades personals contingudes en aquest document, incloent les dades de contacte, estan protegides
d’acord al Reglament Europeu de Protecció de Dades (2016/679) i altra legislació vigent en matèria de protecció de dades
personals. INGECAL, Ingeniería de la Calidad y el Medio Ambiente, SL. tractarà les dades amb la finalitat de gestionar la
vinculació que vostè manté amb nosaltres. Les dades seran mantingudes mentre es mantingui la finalitat per a la qual van
ser recollides. Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l'accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació,
oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit. Per a això haurà de dirigir-se a INGECAL per correu postal a C/ Antoni Bell, 2
08174 Sant Cugat de Vallès (Barcelona), o mitjançant correu electrònic a ingecal@ingecal.cat .

IMPORTANT:
Per fer un ús correcte d'aquesta inscripció en pdf, caldrà descarregar-lo, per poder
modificar-lo. Un cop modificat s'haurà d'enviar a la següent adreça electrònica:
formacio@ingecal.cat.
Si es modifica el document sense haver guardat l'arxiu, no es podran desar els
canvis.
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