FICHA DE INSCRIÇÃO
Código

Tema/Ação de Formação

Data de realização

N.º de

Créditos a atribuir

horas

(a)

Inscrição
Formador(es) (b)

Associado/Desempregado/
Estudante

c)

80 €
037AEA_OCC

SAF-T E TAXONOMIAS

12,75

8,5

Contribuinte n.º
-

Morada:
Telefone:

-

E-mail:

Nome Participante:

Contribuinte:

Habilitações Escolares:

Cont.C:

Profissão:

Morada:

E-mail

Naturalidade:
-

-

-

Arquivo Identificação:
-

Data validade:

Telefone:
-

Data Nascimento:
Data emissão:

Cartão de Cidadão nº

10 €/dia

Dr. Davide Ribeiro

Empresa:

B.I. Nº

110 €

Com almoço:

4 de outubro’2018

Não Associado

-

(4 dígitos do cartão de cidadão

Situação Face ao Emprego:
Empregado Conta própria
Entidade para emissão de recibo:

Empregado Conta Outrém
Empresa
CC

Desempregado  de 1 ano

Desempregado < de 1 ano

CONFIRME P.F.SE OS DADOS ESTÃO CORRETOS.NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR ERROS CONSTANTES NA FICHA DE INSCRIÇÃO
CONSENTIMENTO DOS FORMANDOS E PARTICIPANTES DE AÇÕES SIMILARES
Sem prejuízo do tratamento de dados realizado pela Associação Empresarial de Águeda (AEA) ser licito por necessário para a ex ecução de contrato de formação no qual o titular de dados é parte e necessário para cumprimento de obrigações legais da respo nsável pelo tratamento, nos termos do
artigo 6º do Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) dou consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais para as seguintes finalidades:
I.
II.
III.
IV.
Nome:

Organização dos processos de inscrição em ações de formação e outras ações similares, elaboração do contrato de formação, faturação e emissão do respetivo certificado de formação profissional, do certificado de frequência de formação profissional, do certificado de participação ou do
certificado de presença, bem como da elaboração da lista de participantes;
Divulgação aos formadores e autoridades/entidades anteriormente mencionadas;
Envio de informação e divulgação de futuras ações de formação ou similares;
Registo de Imagem para divulgação do evento no site da AEA, redes sociais, jornais locais;
Data:

/

/

