
Full d’inscripció

Seminari:  TRENS HISTÒRICS

Dades personals

Nom i cognoms DNI/Passaport

Titulació

Telèfon de contacte Correu electrònic

Empresa/Associació NIF

Càrrec   

Adreça de contacte

Procediment

1. Enviar full d’inscripció a la Secretaria del seminari (sarnedo@fgc.cat) (fax 933664563) i 
esperar resposta de l’organització confirmant la plaça

2. Efectuar una transferència al compte: 2100 3000 13 2201782352
3. Enviar per fax o e-mail una còpia del justificant d’ingrés
4. L’organització confirmarà la inscripció

“En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades personals, l´informem que  
les  seves  dades  de caràcter  personal  seran incorporades  a  un fitxer  de titularitat  de  FERROCARRILS DE LA  
GENERALITAT DE CATALUNYA amb la finalitat de facilitar-li informació sobre activitats referides al ferrocarril.  
Els  drets  d´accés,  rectificació,  cancel.lació  i  oposició  podran  ser  exercitats  adreçant  els  seus  escrits  a  
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, ref. LOPD C/ Cardenal Sentmenat 4, 08017-BARCELONA”.

mailto:sarnedo@fgc.cat


Hoja de inscripción

Seminario:  TRENES HISTÓRICOS

Datos personales

Nombre y apellidos DNI/Pasaporte

Titulación

Teléfono de contacto Correo electrónico

Empresa/Asociación NIF

Cargo   

Dirección de contacto

Procedimiento

1. Enviar hoja de inscripción a la Secretaría del seminario (sarnedo@fgc.cat) (fax 
933664563) y esperar respuesta de la organización confirmando la plaza

2. Efectuar una transferencia a la cuenta: 2100 3000 13 2201782352
3. Enviar por fax o e-mail una copia del justificante de ingreso
4. La organización confirmará la inscripción

“En  cumplimuento  de  la  Ley  Orgánica  15/1999  de  13  de  diciembre,  de  protección  de  datos  personales,  le  
informamos  que  sus  datos  de  carácter  personal  serán  incorporados  en  un  fichero  de  titularidad  de  
FERROCARRILS  DE  LA  GENERALITAT  DE  CATALUNYA  con  la  finalidad  de  facilitarle  información  sobre  
actividades relacionadas con el ferrocarril. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán  
ser ejercitados dirigiendo sus  escritos a FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, ref.  LOPD C/  
Cardenal Sentmenat 4, 08017-BARCELONA”.


