Ajuntament de Sant Joan Despí - camí del Mig, 9, CP 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) - Telèfon 93 480 60 00 - ajuntament@sjdespi.net - www.sjdespi.cat - NIF P0821600D

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
JORNADES INTERNACIONALS JUJOL 140
ANIMAR LES PEDRES I POSAR VIDA
Centre Jujol – Can Negre. Sant Joan Despí. 27, 28 i 29 de setembre de 2019
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

Data de naixement

Adreça

DNI

Població

Codi postal

Telèfon

Província

Correu electrònic

Necessito certificat d'assistènica a les Jornades Internacionals Jujol 140.

Inscripció a les activitats
Jornades Internacionals
Excursió a Tarragona
Jornades Internacionals + excursió a Tarragona

Preus
Normal: 28 euros
Descompte: 20 euros - Estudiants universitaris
Excursió: 17 euros

- Menors de 25 anys
- Carnet de biblioteques de les diputacions catalanes
(inclou autocar, entrades i visites guiades a tots els edificis)

Al preu normal i amb descompte s’inclouen totes les ponències, conferències marc i taules rodones de les jornades, un còctel de benvinguda i
també la visita guiada als edificis de Jujol de Sant Joan Despí.

Descomptes a aplicar
Menors de 25 anys
Estudiants universitaris (Cal adjuntar la matrícula del curs 2018-2019)
Carnet de biblioteques: (especificar número de codi de barres) _________________________________________________________________
Per finalitzar la inscripció a les Jornades Internacionals Jujol 140, cal fer una transferència de la quantitat corresponent a la vostra inscripció al
compte ES27 2100 3138 3322 0014 0395 i posar com a concepte el nom i cognoms de la persona participant a les jornades.

IMPORTANT: cal realitzar la tranferència bancària durant el mes de setembre, a partir de la data que informaràn els
organitzadors per correu electrònic.

Sant Joan Despí,

de

Protecció de dades de caràcter personal

de 20

Base jurídica del tractament: missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal. Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Joan Despí.
Finalitat del tractament: Registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l’Ajuntament. Exercici dels drets dels interessats: d’accés, rectificació,
supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament adreçant la seva sol·licitud, adjuntant fotocòpia del seu document oficial d’identificació, al Registre
General de l’Ajuntament - Oficina d’Atenció Ciutadana a l’adreça camí del Mig, número 9 - 08970 Sant Joan Despí, o telemàticament mitjançant la seu electrònica de
l’Ajuntament hppts://www.https://www.seue.cat/web/santjoandespi/seu-electronica
Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web www.sjdespi.cat – Protecció de dades.

