
FORMULARIO DE INSCRICIÓN

XORNADA TÉCNICA MAR DAS ILLAS. 4 DE MAIO DE 2018.

Turismo mariñeiro e pesca-turismo no entorno das Rías Baixas e do Parque Nacional
Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

Cumplimertar todos os campos requeridos.
A inscrición definitiva será comunicada mediante correo electrónico.
Inscrición gratuíta. Recepción de inscricións ata o 30 de abril de 2018.
Debido  á  capacidade  limitada  da  sala  inscribirase  aos  asistentes  seguindo  unha  estricta  orde  de
recepción de formularios.

* Na xornada está previsto invitar aos aistentes a un xantar, así como a un café na sesión da mañá.

Nome e apelidos:

Localidade:

Actividade laboral:

Entidade á que representa:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

Asistirá ao xantar da xornada? SI   NON

Intolerancias ou alerxias alimentarias?. Indique cal no caso de asistir ao xantar.

No  cumprimento  do  establecido  na  Lei  Orgánica  15/1999,  do  13  de  decembro,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Persoal
informámoslle que, logo de cubrir o presente formulario, os seus datos quedarán incorporados no ficheiro "Proxecto Mar das Illas"
sendo o responsable do mesmo o GALP Ría de Pontevedra, e que ten como finalidade: "Creación dunha base de datos co fin de
resolver sobre as solicitudes de praza admitidas e denegadas para a posterior organización da Xornada Técnica sobre Turismo
mariñeiro e pesca-turismo no entorno das Rías Baixas e do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia",
enmarcada no proxecto Mar das Illas. Por outro lado, vostede consinte expresamente que o GALP Ría de Pontevedra poida enviar
información  doutras  actividades  e  eventos  propios.  A  persoa  interesada  poderá  exercitar  os  dereitos  de  acceso,  rectificación,
cancelación ou oposición dirixíndose ao GALP Ría de Pontevedra, sito no Departamento de exportadores, 14. Lonxa de Marín. Porto
de    Marín.  36900  Marín,  Pontevedra ,  a  través  dun  escrito  asinado  ao  efecto  e  achegando  fotocopia  do  seu  DNI  ou
chamando o telefono 986 35 81 09.
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FORMULARIO DE INSCRICIÓN 
XORNADA TÉCNICA MAR DAS ILLAS. 
4 DE MAIO DE 2018. 
Turismo mariñeiro e pesca-turismo no entorno das Rías Baixas e do Parque Nacional 
Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. 
Cumplimertar todos os campos requeridos.  
A inscrición definitiva será comunicada mediante correo electrónico.
Inscrición gratuíta. Recepción de inscricións ata o 30 de abril de 2018.  
Debido  á  capacidade  limitada  da  sala  inscribirase  aos  asistentes  seguindo  unha  estricta  orde  de
recepción de formularios. 
* Na xornada está previsto invitar aos aistentes a un xantar, así como a un café na sesión da mañá.
Nome e apelidos:     
Localidade:      
Actividade laboral:   
Entidade á que representa:     
Teléfono de contacto:     
Correo electrónico:     
Asistirá ao xantar da xornada?   
SI   
  NON  
Intolerancias ou alerxias alimentarias?. Indique cal no caso de asistir ao xantar.
No  cumprimento  do  establecido  na  Lei  Orgánica  15/1999,  do  13  de  decembro,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Persoal  informámoslle que, logo de cubrir o presente formulario, os seus datos quedarán incorporados no ficheiro "Proxecto Mar das Illas" sendo o responsable do mesmo o GALP Ría de Pontevedra, e que ten como finalidade: "Creación dunha base de datos co fin de resolver sobre as solicitudes de praza admitidas e denegadas para a posterior organización da Xornada Técnica sobre Turismo mariñeiro e pesca-turismo no entorno das Rías Baixas e do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia", enmarcada no proxecto Mar das Illas. Por outro lado, vostede consinte expresamente que o GALP Ría de Pontevedra poida enviar información  doutras  actividades  e  eventos  propios.  A  persoa  interesada  poderá  exercitar  os  dereitos  de  acceso,  rectificación,  cancelación ou oposición dirixíndose ao GALP Ría de Pontevedra, sito no Departamento de exportadores, 14. Lonxa de Marín. Porto  de    Marín.  36900  Marín,  Pontevedra ,  a  través  dun  escrito  asinado  ao  efecto  e  achegando  fotocopia  do  seu  DNI  ou chamando o telefono 986 35 81 09.
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