
                                                            

FICHA DE INSCRICIÓN

Laboratorio de fotografía
"di-version-arte"

Nome e apelidos Data de nacemento

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto.

Teléfono de contacto Correo electrónico

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto.

Forma parte dalgunha asociación ou entidade?

Haga clic aquí para escribir texto.

Necesita algunha adaptación ou medida de accesibilidade? En caso afirmativo indique cal:

Haga clic aquí para escribir texto.

Obradoiro no que se inscribe

☐ Santiago
Sábados 8, 15, 29 de novembro e
13 de decembro 10 a 14 horas

Centro Cultural Afundación. Rúa 
do Vilar 19

☐ Lugo
Venres 16, 23, 30 de xaneiro e 6 
de febreiro 16 a 20 horas

Centro de Maiores Afundación. 
Carril do Mercado, 1

☐ Ourense Sábados 14 e 28 de febreiro,       
7 e 14  de marzo 10 a 14 horas Sede Afundación. Av. 

Pontevedra, 9

☐ Vigo Sábados 11, 18, 25 de abril e       
9 de maio 10 a 14 horas Sede Afundación. Rúa Policarpo 

Sanz 24-26

 Enviar este formulario por correo electrónico a socialia@afundacion.org ou presentalo 
nalgunha das sedes de Afundación onde se realizará o obradoiro.

 Para facer efectiva a inscrición, unha vez reciba confirmación de admisión, deberá facerse o 
ingreso da cuota de 20 € na conta: ES91-2080-5000-61-3040323643. 

 Indicar no concepto o nome e primeiro apelido do alumno e localidade.

Terán preferencia as primeiras 15 solicitudes recibidas en cada localidade. A recadación destinarase 
á Asociación NWNPhoto.

Sinatura do alumno/a:

De conformidade co establecido na Ley Orgánica nº 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamoslle de que os datos de carácter persoal
recollidos  na presente solicitude,  así  como na documentación  que se  adxunta á  mesma,  serán  incorporados  aos  ficheiros da Fundación Galicia  Obra Social
(Afundación), con enderezo en Cantón Grande, 21-24 (A Coruña-15003), co obxecto de que Afundación poda efectuar o tratamento, automatizado ou non, de tales
datos, coa finalidade de tramitar a solicitude de inscrición referida aos efectos de (i) participar no Laboratorio de fotografía “Olladas da diversidade” – NWNPhoto.
A negativa a facilitar os datos requeridos na presente solicitude conleva a imposibilidade de tramitar a mesma. Nos termos e condicións legalmente establecidos,
vostede poderá exercitar o seu dereito de acceso aos ficheiros antes referidos, ou de rectificación e cancelación dos seus datos, así como o de opoñerse ao seu
tratamento dirixíndose por escrito a Afundación, entidade responsable do tratamento, no seguinte enderezo: San Andrés 135- 137, 1º, 15003, A Coruña.

Recibido
(a cubrir por Afundación)

☐ Pagado Data e hora:

mailto:socialia@afundacion.org

