
Butlleta d’inscripció a la Jornada pràctica El Reglament EUTR i les obligacions dels operadors 
Solsona, 15 de setembre de 2016

Inscripció gratuïta. Retorneu la vostra butlleta d’inscripció per fax (93 574 38 53) o correu electrònic (info@enscat.org), abans 
del 9 de setembre

Si a més, desitgeu assistir al dinar, indiqueu el nom i cognoms de cada una de les persones per a les quals feu la reserva, i aboneu l’import 
corresponent al núm. de compte ES92 2013 0856 41 0200528152, indicant en el concepte Jornada EUTR i un nom de contacte (abans del 9 de 
setembre de 2016) (Preu: 22 € per persona).

En cap cas es podrà assegurar la disponibilitat d’espai al restaurant si prèviament no s’ha efectuat el pagament. (us aconsellem que conserveu 
el vostre justificant de pagament fins a la finalització de la jornada).

Nom i cognoms de cada un dels assistents(*): .............................................................................      ..........................................................................
..........................................................................      .......................................................................      ..........................................................................
............................................................................................................. Telèfon de contacte (*): ...................................................................................
Correu-e: .................................................................................................... Reserva dinar (SI)           (NO)                Nombre de persones:.............. 
(*) Camps obligatoris
En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que voluntàriament ens faciliteu a travès d’aquest formulari, les quals són necessàries per a la tramitació 
de la inscripció a la Jornada pràctica El Reglament EUTR i les obligacions dels operadors, seran incorporades en un fitxer responsabilitat de l’ENSCAT.
Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades personals recopilades en el fitxer indicat. Per exercir aquest dret podeu dirigir-vos a l’Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal PEFC. Ctra. de 
Sabadell a Santa Perpètua, km. 4,5. 08130 Santa Perpètua de Mogoda, telèfon 93 574 70 39 o bé al correu electrònic: info@enscat.org.
Amb aquesta inscripció autoritzo a fer ús dels meus drets d’imatge a l’ENSCAT per poder aparèixer a les fotografies, vídeos i material divulgatiu i/o informatiu que l’ENSCAT realitzi al llarg de la Jornada.
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