CURSOS, TALLERS I PÍNDOLES DE CONEIXEMENT
Setembre-desembre 2013

Full d’inscripció
Trameteu, si us plau, (per fax, correu o personalment) aquest full degudament emplenat a:
Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles
Plaça Major, 38 17820 Banyoles / Tel. 972 584 073

/

Fax: 972 581 190

/

formacio@ajbanyoles.org

DADES IDENTIFICACIÓ ASSISTENT
Nom i Cognoms:

NIF:

Adreça:
Població:

CP:

Correu electrònic:
Telèfon:

DADES IDENTIFICACIÓ EMPRESA
Empresa:

NIF:

Càrrec:
Adreça:
Població:

CP:

Correu electrònic:
Telèfon:

Enviar a:

formacio@ajbanyoles.org

/

Tfl. 972 584 073

/

Fax: 972 581 190

Estic interessat/ada en:
Taller Alfabetització digital en la recerca de feina (3 hores)
Taller Ser creatiu i saber generar noves oportunitats de negoci (2,5 hores)
Curs d’Excel (40 hores)
La Protecció de dades. Importància de vulnerar les dades (2 hores)
Curs de Manipulador d’aliments (6 hores)
Curs de primers auxilis (3 hores)
Novetats fiscals i laborals en emprenedoria ( 2 hores)
Estratègies i tècniques de coaching per emprenedors (2,5 hores)
Taller de Xarxes Socials (12 hores)
Autoocupació com autònom ( 2 hores)
Sensibilització sobre l’empresa cooperativa ( 2 hores)
Prevenció i gestió de conflictes personals (1,5 hores)
Nous formats de màrqueting (3 hores)
Definició i disseny del quadre de comandament integral (2 hores)
Amb el lliurament d’aquesta sol·licitud d’inscripció autoritza la inclusió de les seves dades a la base de dades de l’Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Banyoles, la finalitat de la qual és tramitar la seva participació en el curs així com la gestió, seguiment i avaluació de l’acció
formativa, i la tramesa d’informació actualitzada sobre cursos i notícies relacionades, i alertes sobre el calendari dels cursos seleccionats.
Podrà revocar el seu consentiment a rebre nova informació així com exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició en qualsevol
moment i segons la Llei 15/1999 LOPD a través del correu postal al Passeig de la Indústria, 25 – 17820 Banyoles o mitjançant correu electrònic
a: ajuntament@banyoles.org.

