A FACTURA DA ENERGIA

Que soluções futuras para os cidadãos?
Auditorium, Assembleia da República, Lisboa
18 de Maio de 2007 - 9:15h às 18h00h

FICHA DE INSCRIÇÃO
Inscrição gratuita

PREENCHER PELA ORGANIZAÇÃO
Inscrição n.º: ________/20___

___ / ___ / ___ Responsável : _________________________

1. DADOS DO PARTICIPANTE
Pessoa Singular
Tit. Acad. ____ Nome ______________________________________________________________
Data de Nascimento ___ / ___ / ______ N.I.F._________________________
Profissão/Actividade __________________ Função________________ Empresa________________
Endereço _____________________________________________CP -______ _________
Tel.: _____________ e-mail: ____________________________ @ ______________

2. ENCAMINHE ESTE FORMULÁRIO
Por fax: +351 213 917 461 até 15 de Maio de 2007
Por correio: Palácio de S. Bento, 1249-068 Lisboa, Portugal até 14 de Maio de 2007

O PRÓPRIO
_________________________________________________________
ASSINATURA

OBJECTIVOS DA RECOLHA DE DADOS
Mediante o preenchimento, por V. Ex.ª, da inscrição no seminário, ficam os organizadores e patrocinadores do evento expressamente autorizado
a proceder à recolha e tratamento dos dados por si fornecidos.
Os dados pessoais recolhidos através do formulário supra serão guardados em arquivo físico e arquivo automático (base de dados) sob a
responsabilidade dos organizadores e patrocinadores com o intuito de gerir o seu pedido e apresentar futuras propostas comerciais por parte dos
organizadores ou patrocinadores do evento.
No caso de não desejar receber informações comerciais, por favor assinale aqui.
No caso de não desejar receber informações comerciais de empresas terceiras, por favor assinale aqui.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
É direito de todos os cidadãos aceder aos dados que sejam sobre si registados, sem restrições, sem demoras ou custos excessivos, bem como
saber quaisquer informações disponíveis sobre a origem desses dados. Pode ainda exigir que os dados a seu respeito sejam exactos e actuais,
podendo solicitar a sua rectificação.
Tem o direito de exigir que os seus dados sejam eliminados dos ficheiros de endereços utilizados para marketing.
Pode fazer valer os seus direitos, de acordo com a Lei n.º 67/98 de 26 de Outubro (Lei da Protecção de Dados Pessoais), contactando a
organização do evento para a morada ou e-mail aedar@ar.parlamento.pt
CONDIÇÕES GERAIS
A Inscrição é gratuita e inclui documentação.
O almoço é livre e podem ser utilizadas as salas de refeições do refeitório e o restaurante do Edifício Novo (5º Andar).
A marcação para almoço é necessária aquando a inscrição.
Agradecemos a quem depois de inscrito não possa participar que cancele a sua inscrição para os contactos acima mencionados, pois pode estar
a tirar a possibilidade de outros assistirem.

INFORMAÇOES: aedar@ar.parlamento.pt | Palácio de S. Bento, 1249-068 Lisboa | Tel. 21 391 75 48 Fax. 21 391 74 61

Patrocínio

Organização:

Apoio:

