Escola d’Hivern 2021
PAQUET ADOBE:
Les eines del dissenyador gràfic
Preus: col·legiats 190 € · no col·legiats 380 € · estudiants 270 €

Segueix-nos a

Full d’inscripció Taller / Conferències

PAQUET ADOBE: Les eines del dissenyador gràfic

Nom i cognoms:
DNI: 						Mòbil:					CP: 		
Correu electrònic:

Dades de facturació

Nom i cognoms:
NIF / CIF: 						

Mòbil:					

Adreça:
Població:					

Província:				

CP:

Tarifes (exempt d’IVA) Taller / Conferències PAQUET ADOBE: Les eines del dissenyador gràfic

Col·legiat Nº
190 €

No Col·legiats

380 €

Estudiants de disseny (previa acreditació)

270 €

FORMA DE PAGAMENT

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

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
A continuació disposa de la informació bàsica sobre protecció de dades. Pot consultar la informació addicional sobre protecció de dades a la nostra pàgina web.
El Responsable del Tractament és el COL·LEGI OFICIAL DE DISSENY GRÀFIC DE CATALUNYA – CODGC; posant a la seva disposició, davant
qualsevol dubte, al nostre DPO mitjançant l’adreça de correu rgpd@dissenygrafic.org. La finalitat consisteix en l’enviament d’informació d’interès col·legial, i
especialment dels serveis que el col·legi posa a disposició de les persones col·legiades; i/o la gestió per l’ús dels serveis que el col·legi ofereix a les persones
col·legiades; i/o la gestió i comunicació de les activitats formatives, tallers i serveis del vostre interès, en compliment de l’obligació pública de promoció
de la formació continuada de les persones col·legiades, i/o la gestió d’usuaris o subscriptors. Igualment, la base jurídica que fonamenta el tractament és
el consentiment inequívoc de l’interessat al facilitar-nos les seves dades per a tal finalitat; i/o la vinculació com a col·legiat en cas de comunicacions d’interès
pel col·legiat conforme l’obligació pública de l’entitat. En quant a destinataris, no cedim les seves dades a tercers; excepte per imperatiu legal i/o estatutari;
i/o sia necessari per a l’execució de l’encàrrec per un col·laborador. Vostè podrà exercir els drets de revocació del consentiment, d’accés, rectificació, supressió,
oposició, limitació del tractament, portabilitat, acreditant la vostra identitat amb còpia del DNI i/o signatura digital tal i com es detalla a la Informació Addicional.
Podeu gestionar les vostres preferències o donar-vos de baixa de la recepció de comunicacions del Col·legi mitjançant l’enllaç següent o al mail rgpd@dissenygrafic.org.

