Villanueva de Castellón
9, 10 i 11 de novembre de 2018

L’ENSENYAMENT
A LA RIBERA
DE XÚQUER

FULL D’INSCRIPCIÓ
 DADES PERSONALS
Cognoms i nom
DNI
Adreça
CP
Població
e-mail
Es queda al dinar el dia 10?
Presenta comunicació?		
Títol de la comunicació

sí 
sí 

no 
no 

 SECCIÓ A QUÈ S'ADSCRIU LA COMUNICACIÓ

 MONOGRÀFICA "L'ensenyament a la Ribera de Xúquer"
MISCEL·LÀNIA

 Geografia				 Història Medieval
 Fonts i Documentació			
 Història Moderna
 Prehistòria i Arqueologia		
 Història Contemporània
 Història Antiga			
 Història de l'Art i Patrimoni Cultural i Artístic
 QUOTES D'INSCRIPCIÓ

 1. Quota amb dinar: 50€
 2. Quota normal sense dinar: 35€
 3. Estudiants i aturats amb dinar: 40€
 4. Estudiants i aturats sense dinar: 20€

La inscripció dóna dret a la recepció
de material bibliogràfic

La quota d’inscripció es farà efectiva per transferència bancària en concepte de XVIII Assemblea
d’Història de la Ribera al compte següent: ES95 2038 6054 2460 0000 8546
Cal enviar aquest full d’inscripció i el justificant bancari per correu ordinari o electrònic a:
XVIII Assemblea d’Història de la Ribera
Ajuntament de Vva. de Castellón
Biblioteca Pública Municipal – L’Obrera
46270 Villanueva de Castellón
O bé a:
secretariat@ahistoriar.org
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: El Responsable del Tractament de les seues dades, l'Ajuntament de Vva. de Castellón, li informa que les seues dades podran ser utilitzades per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. La legitimació per a l'ús de les seues dades està basada en l'exercici de poders públics
atorgats a aquesta Entitat i el consentiment de l'interessat. Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. Les
dades seran conservades durant el temps necessari per a poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa. De conformitat amb el que
es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades a Espanya i de les seues
normes de desenvolupament, els interessats podran exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oblit, portabilitat i limitació del tractament mitjançant instància
presentada davant el Registre General de l'Ajuntament de Vva. de Castellón. Informació addicional: www.villanuevadecastellon.es



