Galicia

ASPANANE VIVEIRO

Xornada sobre
Saúde Mental
e Discapacidade Intelectual

Aforo Limitado
Sábado 27 de maio de 2017

27
MAIO

Salón de actos do Hospital
da Costa de Burela
Rafael Vior, s/n - 27880 - Burela (Lugo)

INSCRICIÓN
- Cumplimenta este boletín a ordenador e/ou con letras maiúsculas e asínao.
-Envia a inscrición por correo ordinario ou escaneado por e-mail a
areasocial@fademga.org antes do 19 de MAIO.
- Ó remate do prazo, confirmaremos a praza vía e-mail.
En caso de cubrir o aforo, notificaremos as prazas que non sexan admitidas.
Apelidos:

Nome:

D.N.I.:

Teléfono:

E-mail:
Centro de Traballo:
Posto/Cargo desempeñado
En cumprimento da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámolo/a de que os seus datos persoais incorporados no presente
documento pasarán a formar parte dun ficheiro, do que é responsable FADEMGA Plena inclusión Galicia con domicilio social en Vía Pasteur 53 A,
Polígono do Tambre, Santiago de Compostela (A Coruña). A finalidade deste ficheiro é a xestión desta Xornada organizado conxuntamente pola
Federación e a Asociación ASPANANE.
Se o desexa poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, dirixindo a súa petición por escrito á dirección anteriormente
indicada, achegando fotocopia do seu DNI. Informámoslle de que salvo que manifeste a súa oposición marcando a casiña habilitada a tal efecto,
autoriza o envío de comunicacións sobre este e outros servizos que presta a Federación que estimamos poidan ser do seu interese.
Non desexo recibir comunicacións sobre actividades e servizos que presta a Federación.
Asimesmo FADEMGA Plena inclusión Galicia e a Asociación ASPANANE solicitan a súa autorización e consentimento para a
toma das súas imaxes e a súa posterior difusión e publicación na páxina web, redes sociais, folletos, así como nas súas
memorias deactividades, plan de acción, boletín Info XXI, prensa e outros medios de comunicación, coa finalidade de
promocionar e divulgar as actividades das mesmas.
Autorizo a toma e publicacion de calquera fotografía
ou imaxe obtida durante a realización desta xornada
así como a súa utilización con fins divultativos por
FADEMGA Plena inclusión Galicia e ASPANANE.
Non autorizo a toma e publicación da miña imaxe

SINATURA

