
INSCRIPCIÓ PROGRAMA NO OFICIAL DIJOUS DIA 25 DE MAIG DE 2017

INSCRIPCIONS- LOPD

FORMA DE PAGAMENT

Tast de cerveses. Dijous 25 de maig a les 19:00 hores ...........15 €

Sopar dijous 25 de maig a  les 21:30 hores  .......................... 25 €

Nom i cognoms:

Telèfon: 

Correu electrònic:

Lloc d’allotjament:

Al·lèrgies i intoleràncies:

Vegà Vegetarià

En cas de precisar allotjament per la nit del dijous al divendres cal que contacteu prèviament 
amb l’organització del Congrés al telèfon 696955431 per tal de reservar habitació i conèixer la 

disponibilitat de l’hotel.

Us informem que el preu de la nit d’hotel pel dijous dia 25/05/2017 a l’Hotel Can Pamplona serà de 
80 euros per habitació. Per a més informació contactar al telèfon indicat anteriorment.

Transferència bancària al Grup d’Advocats Joves de Vic. 
Referència: Nit dijous- (Nom i Cognoms  del congressista)

BANC DE SABADELL ES16 0081 0056 9300 0173 2675

Per tal de formalitzar la vostra inscripció al Congrés haureu de remetre aquesta butlleta 
degudament omplerta juntament amb el justificant de la transferència realitzada al 

correu electrònic inscripcions@congresjac.com Informació telefònica al  696955431

La data límit per formalitzar la inscripció serà el 18 de maig de 2017. 

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les dades personals proporcionades son 
confidencials i formen part dels fitxers de titularitat de JOVES ADVOCATS DE CATALUNYA-JAC amb la finalitat d’agilitzar la nostra gestió i servei, així com proporcionar-li 
informació referent a la nostra associació, tret que ens manifesti el contrari.  Tanmateix pel fet d’inscriure´s al Congrés vostè autoritza a JAC a utilitzar aquelles imatges realit-
zades durant el congrés, i en les que pugui aparèixer, en xarxes socials i a les webs titularitat de JAC, com dels diferents Grups d’advocats Joves (GAJ), com en els seus col·legis. 
Les fotografies i vídeos passaran a formar part del fons fotogràfic i videoteca de JAC, i podran ser usats amb fins publicitaris. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, can-
cel·lació i en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI a la següent adreça: Roger de Lluria Nº 113, 3ª Planta -08037- Barcelona. Si en 30 dies no 
ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a 
utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.
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