Produtiva

Formulário de Inscrição em Cursos
Formulário para a inscrição em eventos do tipo curso, que depois de preenchido deverá ser enviado para o fax 253 431 301 ou digitalizado e
enviado para o e.mail inscricoes@produtiva.pt. Pode ser obtido em http://www.produtiva.pt | Documentos | Formulários. Os campos assinalados
com (*) são de preenchimento obrigatório. Por favor, contacte-nos pelo número 253 431 300 no caso de não receber uma mensagem de
confirmação da recepção desta inscrição durante os dois dias úteis seguintes ao dia do seu envio.

Dados relativos à pessoa a inscrever
Nome(*)
(pelo qual a pessoa é conhecida no local de trabalho)

Telefone(*)

Telemóvel

e.Mail(*)

Fax(*)
Cargo(*)

Dados relativos à chefia da pessoa a inscrever
Nome(*)
(pelo qual a pessoa é conhecida no local de trabalho)

e.Mail(*)

Cargo(*)

Dados relativos à entidade a faturar

Nome(*)

NIF(*)

(da entidade a faturar)

Encomenda
Morada de Faturação(*)
Código Postal(*)

-

Morada de Envio(*)
Código Postal(*)

-

Telefone(*)

Telemóvel

Fax(*)

Nome(*)

(da pessoa a contactar para assuntos relacionados com a inscrição)

e.Mail(*)

(da pessoa a contactar para assuntos relacionados com a inscrição)

Cargo(*)

Cursos em que se inscreve

(para obter o código de edição consulte http://www.produtiva.pt, seleccionando a área de competências pretendida)
curso

edição

curso

edição

Pretendemos efectuar o pagamento da inscrição até à data de início da formação

(acrescentando 5% aos descontos obtidos por outros motivos, conforme regulamento geral de eventos do tipo curso).

Autorizo a divulgação à DGERT dos dados pessoais relativos a identificação e contactos do formando inscrito e do responsável pela inscrição.
(Caso autorize que os seus dados pessoais sejam facultados à DGERT, entidade acreditadora de entidades formadoras, para vir a ser auscultado sobre a qualidade da formação que
irá frequentar.)

Tipo de informação a que a pessoa inscrita terá acesso relativa à sua inscrição, aquando do envio da mensagem de confirmação de realização dos
cursos:
Toda

Nenhuma

Operacional (Será omitida informação relativa aos valores de inscrição, neste caso.)

A Produtiva garante a estrita confidencialidade no tratamento dos seus dados. A informação por si disponibilizada não será partilhada com terceiros.
Acerca do tratamento de dados pessoais, pode consultar também a nossa Política de Privacidade (http://www.produtiva.pt | Subscrição | Privacidade). Se
pretender ter acesso aos seus dados pessoais ou da sua empresa, retificá-los, alterá-los ou eliminá-los, por favor envie uma mensagem electrónica para o
endereço indicado abaixo ou um fax para um dos números indicados.

Campos a preencher pela pessoa inscrita somente em caso de envio por fax:
Assinatura:
Data:
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