
INSCRIPCIÓ CURS Manipulació d'Aliments

.Nom i cognoms*

.Adreça particular*

Població* Codi Postal*

Nom empresa

Codi PostalPoblació

TelèfonTelèfon mòbil*

Matrícula al curs

Sector professional*

Tria un Sector del llistat desplegable o escriu la professió per a la que necessites el carnet.

Picanya a 

Data de la sol·licitud

AJUNTAMENT DE PICANYA  - CDL ALQUERIA DE MORET      Formació On-line 
Avgda. Alqueria de Moret, 41 - E46210 PICANYA 
961594460 - adl@picanya.org - www.picanya.org

Signatura de l'alumne/a

DNI/NIE*

correu electrònic .

Condicions: 
-Per a formalitzar la matrícula és imprescindible facilitar les dades assenyalades (*) i acreditar el 
pagament de la taxa. 

-La inscripció és per rigoròs ordre de sol·licitud i pagament de la taxa corresponent al compter bancari 
indicat per l'Ajuntament de Picanya 

-Com a comprobant de pagament  és vàlid el rebut emés pels serveis municipals o el resguard bancari. 
-La matrícula es realitzarà per l'ADL en un termini màxim aproximat de 7 dies. Les claus d'accès a la 
plataforma de formació et seran comunicades per SMS al número facilitat en primer lloc. 

-Es diposa d'una setmana, des de la recepció de les claus personals, per a finalitzar el curs. 
-El curs es desenvolupa a través de la plataforma de formació en línia: www.preventoronline.com, 
empresa autoritzada per Generalitat Valenciana: núm. EFM-0340/CV. 

-Al inscriure't al curs dones el teu consentiment per a que les teues dades siguen incorporades als fitxers 
de l'Ajuntament de Picanya. L'Ajuntament de Picanya garanteix que aquestes dades seran conservades 
d'acord amb el que es disposa a la llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Adjunte justificant de pagament
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