
SETEMBRE ÉS TEMPS DE DONES
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Nom i Cognoms: NIF:

Telèfon: Mail:

Activitat professional:

ACTIVITATS EN LES QUALS ESTIC INTERESSADA:
 Marcar la casella de les activitats a les quals es vol participar.

11 DE SETEMBRE.  TALLER FORMACIÓ: GESTIÓ D'EQUIPS I COMUNICACIÓ.  MARIA MOLTÓ

 VERÒNICA CARRASCOSA OUTDOOR MOTIVA-T. 12 DE SETEMBRE. 

 FORMACIÓ GESTIÓ DEL TEMPS.  MARÍA MOLTÓ13 DE SETEMBRE. 

 FORMACIÓ EMPODERAMENT DE LA DONA.  VERÒNICA CARRASCOSA17 DE SETEMBRE. 

 CÀPSULA PER A SER: MINDFULNESS + IOGA.  MARTA LÓPEZ25 DE SETEMBRE. 

 DESENVOLUPA.  DESIRÉE PASCUAL26 DE SETEMBRE. 

 ACTIVITAT OUTDOOR 1 SUPERAT-T.  VERÒNICA CARRASCOSA27 DE SETEMBRE. 

Enviar a: tempsdedones@cocentaina.org

De conformitat amb l'establit en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre, LOPD d'ara 
endavant) li informem que les dades que Vè. aporta en aquest procés seran incorporats a un fitxer la titularitat del qual correspon a l'Excm. 
Ajuntament de Cocentaina, i la finalitat del qual és la gestió i tramitació de la seua sol·licitud. Amb la signatura i/o lliurament d'aquest 
document Vè. manifesta el seu consentiment per al tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de Cocentaina per a la finalitat 
especificada. Així mateix, Vè. manifesta el seu consentiment perquè les seues dades puguen ser cedits o comunicats a altres departaments 
de l'Ajuntament de Cocentaina i/o a altres Administracions Públiques el concurs de les quals siga necessari per a la finalitat indicada, així 
com en els casos contemplats per la pròpia LOPD. Vè. podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la 
LOPD dirigint una carta al Registre General de l'Ajuntament de Cocentaina, situat en Plaça de la Vila,1, 03820 Cocentaina o a través del 
Registre Electrònic (cocentaina.sedelectronica.es). En aquesta carta ha d'incloure la seua sol·licitud, signada per Vè. o per una persona que 
ostente representació o potestat legal suficient sobre Vè., així com fotocopia del NIF o document vàlid equivalent per a l'acreditació de la 
seua identitat i (si escau) de la persona que li represente.  
*Si vosté és menor de 14 anys no pot aportar dades personals, a menys que dispose d'autorització formal per part d'una persona amb 
potestad suficient sobre vosté i l'autorització que acompanye la seua sol·licitud.

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA


SETEMBRE ÉS
TEMPS DE DONES
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
ACTIVITATS EN LES QUALS ESTIC INTERESSADA:
 Marcar la casella de les activitats a les quals es vol participar.
11 DE SETEMBRE. 
 TALLER FORMACIÓ: GESTIÓ D'EQUIPS I COMUNICACIÓ. 
 MARIA MOLTÓ
 VERÒNICA CARRASCOSA
 OUTDOOR MOTIVA-T. 
12 DE SETEMBRE. 
 FORMACIÓ GESTIÓ DEL TEMPS. 
 MARÍA MOLTÓ
13 DE SETEMBRE. 
 FORMACIÓ EMPODERAMENT DE LA DONA. 
 VERÒNICA CARRASCOSA
17 DE SETEMBRE. 
 CÀPSULA PER A SER: MINDFULNESS + IOGA. 
 MARTA LÓPEZ
25 DE SETEMBRE. 
 DESENVOLUPA. 
 DESIRÉE PASCUAL
26 DE SETEMBRE. 
 ACTIVITAT OUTDOOR 1 SUPERAT-T. 
 VERÒNICA CARRASCOSA
27 DE SETEMBRE. 
Enviar a: tempsdedones@cocentaina.org
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De conformitat amb l'establit en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre, LOPD d'ara endavant) li informem que les dades que Vè. aporta en aquest procés seran incorporats a un fitxer la titularitat del qual correspon a l'Excm. Ajuntament de Cocentaina, i la finalitat del qual és la gestió i tramitació de la seua sol·licitud. Amb la signatura i/o lliurament d'aquest document Vè. manifesta el seu consentiment per al tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de Cocentaina per a la finalitat especificada. Així mateix, Vè. manifesta el seu consentiment perquè les seues dades puguen ser cedits o comunicats a altres departaments de l'Ajuntament de Cocentaina i/o a altres Administracions Públiques el concurs de les quals siga necessari per a la finalitat indicada, així com en els casos contemplats per la pròpia LOPD. Vè. podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la LOPD dirigint una carta al Registre General de l'Ajuntament de Cocentaina, situat en Plaça de la Vila,1, 03820 Cocentaina o a través del Registre Electrònic (cocentaina.sedelectronica.es). En aquesta carta ha d'incloure la seua sol·licitud, signada per Vè. o per una persona que ostente representació o potestat legal suficient sobre Vè., així com fotocopia del NIF o document vàlid equivalent per a l'acreditació de la seua identitat i (si escau) de la persona que li represente. 
*Si vosté és menor de 14 anys no pot aportar dades personals, a menys que dispose d'autorització formal per part d'una persona amb potestad suficient sobre vosté i l'autorització que acompanye la seua sol·licitud.
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