ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL MIXTA D’INSTAL.LADORS
D’ELECTRICITAT, FONTANERIA, SANEJAMENT I AFINS
DEL BARCELONÈS NORD I BAIX MARESME
Avda. Comunitat Europea, nº 34 08917 BADALONA  93 384 60 75 Fax. 93 384 27 11
 info@aemifesa.org
CIF.G.58 728 197
www.aemifesa.org

SOL·LICITUT MATRICULA
DENOMINACIÓ CURS:

RECICLATGE NORMATIU D’AIGUA
ACCIO: CG00300

Dades alumne
Nom i cognoms:

.....................................................................................................................................

Domicili: .............................................................. nº:.................pis: ............... porta: .................................
Població: ......................................................................... Codi Postal: .......................................................
D.N.I.: .......................................................................... Telèfon: .............................................................
Email: ...............................................................................................................................
Data de naixement: .................................... Edat: ............ Sexe: .................................................................
Estudis realitzats: .......................................................................................................................................
Autònom

S.Social

Dades empresa (Adreça Fiscal, Per fer els rebuts, Només si es necessari)
Nom de la empresa: .....................................................................................................................................
Domicili: .............................................................. nº:.................pis: ............... porta ...................................
Població: ............................................................................ Codi Postal: ....................................................
N.I.F.:

............................................................................. Telèfon: ..........................................................

El Sr. ..............................................................................................................................
Accepta les següents condicions:
1º Realitzar el curs de RECICLATGE NORMATIU D’AIGUA estan d’acord amb el temari del que se li fa lliurament.
2º Es compromet a no abandonar el curs durant el període de duració del mateix.
3º A realitzar puntualment els pagaments acordats mensualment (En cas d’abandonar l’esmentat curs no s’abonarà l’import dipositat).
Els pagaments es realitzaran mitjançant domiciliació bancaria.
4º Avís per a les empreses que desitgin aplicar la bonificació:
AEMIFESA no pot garantir la realització dels tràmits necessaris per a la gestió de les bonificacions davant la Fundació Tripartita si no pot
confirmar la inscripció al curs amb una antelació mínima de 10 dies sobre la data d'inici prevista del curs

Signatura de l’interessat
Badalona a

de

de

D’acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals
que ara ens facilita, seran incorporades en un fitxer automatitzat propietat i responsabilitat del Gremi d’instal·ladors de Badalona i
Comarca, La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació amb els nostres agremiats i informar-lo dels nostres productes i serveis.
Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot
dirigir-se al Gremi d’instal·ladors del Barcelonès Nord I Baix Maresme, Avinguda Comunitat Europea nº 34, Parc Comercial Montigalà
08917 Badalona, tel 93 384 60 75 i fax 93 384 27 11 o bé per correu electrònic a l’adreça info@aemifesa.org

