FICHA DE INSCRIÇÃO - SANIDADE NO MONTADO
Nome________________________________________________________________________
Instituição ____________________________________________________________________
Telefone _____________________________________________________________________
E mail _______________________________________________________________________

Tipo de actividade desenvolvida
Produtor florestal
Sector da Transformação
Outro
A Terras Dentro declara que os dados pessoais acima indicados não serão utilizados para qualquer outra finalidade para além da
promoção e divulgação de atividades e eventos, relacionados com o tema do desenvolvimento rural, comprometendo-se a
solicitar novas declarações de consentimento, sempre que esteja em causa o uso dos dados em causa para outra finalidade que
não a aqui expressamente manifestada. Os titulares dos Dados Pessoais registados e recolhidos para os efeitos acima indicados,
têm o direito de aceder aos mesmos, bem como à sua retificação, alteração e ao seu apagamento, nos termos legais e nos prazos
necessários à sua utilização adequada que se estima em 5 anos.
A Terras Dentro garante o sigilo e a confidencialidade relativamente aos dados registados, recolhidos e tratados e respeita o
princípio da “minimização dos dados”, isto é, solicita APENAS os dados estritamente indispensáveis ao cumprimento da finalidade
que os utentes autorizam, com a declaração do seu consentimento.
Declaro o meu consentimento de forma positiva, livre e esclarecida, relativamente ao uso dos meus dados pessoais acima
indicados e apenas para as finalidades assinaladas

Data:

Assinatura:

Inscrições:
http://terrasdentro.pt/sanidademontado.pdf

Custo Participação
Dia 2

( 17,50 euros)

Dia 3

(17,50 euros)

Jantar (17,00 euros)

NIB: 0033.0000.13880031957.20
Caso pretenda recibo click aqui
Solicita-se o envio de comprovativo de pagamento para o seguinte mail: terrasdentro@terrasdentro.pt

A inscrição só é confirmada após a recepção do comprovativo de pagamento.

Para mais informações ou esclarecimentos contatar:
Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado
Rua Rossio do Pinheiro
7090-049 Alcáçovas
Tel.266948070

terrasdentro@terrasdentro.pt

Nota
Submeta a sua ficha de inscrição da seguinte forma (não utilize o Google Chrome):
1º- No canto superior direito clique no botão download
2º- Na página http://terrasdentro.pt/noticias.html clicar no botão “Submeter Doc.”
3º- Anexar o(s) documentos e enviar mail.

