Ficha de inscrição
2019

Por favor, preencha todos os campos, com letra maiúscula e legível. Para mais informações, utilizar um dos seguintes meios:
TELEFONE

211 540 781

www.ifv.vulcano.pt

ifv.vulcano@pt.bosch.com

Empresa Proponente
Cliente n°

Número de contribuinte

Empresa

Responsável

Morada
Código Postal
Telefone

Localidade
Fax

E-mail

Formandos
Nome Completo
Telefone

E-mail

Se os dados para faturação forem diferentes da empresa proponente, por favor, preencha os seguintes campos:
Faturação/Recibo
Número de contribuinte

Empresa
Nome Completo
Código Postal
Telefone

Localidade
Fax

E-mail

Cursos
Curso

Duração

Lisboa

Aveiro

Notas:
1. A participação na ação pretendida está sujeita à confirmação prévia por parte da Vulcano.
2. Os formandos deverão fazer-se acompanhar dos documentos de identificação, para efeitos de emissão do certificado.
3. O Regulamento da Formação está disponível para consulta no website www.ifv.vulcano.pt.
Política de Privacidade
De acordo com o estabelecido no novo Regulamento Europeu de Proteção de Dados, informamos que os dados pessoais recolhidos
são tratados com a finalidade de inscrição e participação nos cursos de formação.
A responsabilidade do tratamento dos seus dados pessoais é da Bosch Termotecnologia SA., sendo a base legal para o tratamento
dos seus dados pessoais, o interesse legítimo. Os seus dados pessoais serão arquivados durante um período máximo de 15 anos.
Comprometemo-nos a cumprir a obrigação de confidencialidade relativamente aos dados pessoais, bem como a adotar as medidas
necessárias para evitar a sua alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado. Poderá exercer o seu direito de acesso, retificação
e cancelamento, solicitar limitação do tratamento, portabilidade dos dados ou o esquecimento dos mesmos, a qualquer momento,
por escrito dirigindo-se a: Bosch Termotecnologia, SA., A/c.: TTPO/DSO, EN 16 - Km 3.7 – Aveiro, 3800-533 Cacia, Portugal,
ou através do email: dados.pessoais.TTPO@bosch.com. Caso não fique satisfeito, como exercício dos seus direitos, poderá
apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, em www.cnpd.pt.
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