
Nom i cognoms: 

DNI:       Mòbil:     CP:   

Correu electrònic: 

Col·legiat Nº

Envia aquest full d’inscripció per correu electrònic a comunicacio@dissenygrafic.org amb el comprovant 
de la transferència bancària a nom del: Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya 
a BANC SABADELL ES87 0081 1762 5500 0100 6110.

NFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, 
li comuniquem que les dades que  ens faciliti quedaran incorporades als nostres fitxers  i seran tractades pel Col•legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya 
(“CODGC”), CIF Q0801278C i seu al carrer Paradís, 5, 08002 Barcelona, amb la finalitat de poder prestar els serveis sol•licitats i la tramesa d’informació 
relacionada amb les seves activitats .
Mitjançant l’acceptació del present formulari  dona el seu consentiment exprés perquè el CODGC pugui utilitzar amb aquest fi concret les dades facilitades per 
vostè. En aquest sentit, el CODGC es compromet  a tractar de forma confidencial les dades de caràcter personal facilitades  i a  no comunicar-les o cedir-les  a 
tercers, llevat dels proveïdors de serveis col•laboradors del CODGC necessaris per a l’execució de l’encàrrec i  d’aquells casos en què  hi hagi  obligació legal de 
comunicar-les. Igualment, l’informem que no es preveu cap transferència internacional de cap dada.
De la mateixa manera, i només en cas que marqui la/les  casella/es  següent/s , autoritzarà  el CODGC a:
      enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic, telèfon o missatgeria instantània), sempre vinculades amb  l’àmbit de l’activitat , dels 
tallers i dels serveis  que vostè presta .
Així mateix, l’informem de la possibilitat que té de poder exercitar en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació en el 
tractament i oblit, dirigint-se al CODGC, mitjançant les sol•licituds corresponents que es troben a la seva disposició.
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web http://www.dissenygrafic.org/politica-de-privadesa/.

Estudiants de disseny Import pagat

FULL D’INSCRIPCIÓ Taller /  Conferències 

DADES DE FACTURACIÓ

TARIFES (exempt d’IVA)  

FORMA DE PAGAMENT

Segueix-nos a

Recordeu enviar formulari i comprovant de la transferència bancària a comunicacio@dissenygrafic.org

Escola d’Estiu 2018    
• Taller: “Anem a fer un portfoli guanyador!” 
  Preu: Estudiants / Col·legiats, 60 € / No col·legiats, 100 €

• Conferències “Disseny gràfic i llei” 
  Preu: Col·legiats, gratuït / No col·legiats, 20 €

• Creació de mockups digitals
   Preu: Col·legiats 50 € / Estudiants 50 € / No col·legiats 80 €

• Que el text no arruïni el teu disseny!
  Tècniques de copywriting per a dissenyadors
  Preu: Col·legiats 30 € / Estudiants 25 € / No col·legiats 50 €

No Col·legiats

€

Nom i cognoms: 

NIF / CIF:                    Mòbil:       

Adreça: 

Població:           Província:    CP:

Taller /  Conferències 

https://www.instagram.com/codgc/
https://www.linkedin.com/company/col%C2%B7legi-oficial-de-disseny-gr%C3%A0fic-de-catalunya
https://twitter.com/dissenygrafic?lang=es
https://www.facebook.com/Col.legiOficialDeDissenyGraficDeCatalunya/
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