INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
SEÇAO ESPANHOLA.

Servo per amikeco

CONGRESSO HISPANO-LUSO “O PROBLEMA DO TRÂNSITO E AS NOVAS TECNOLOGIAS
16 -19 de outubro. Escola de Trânsito da Guarda Civil. Mérida. Espanha
FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome

Sobrenome

BI
Email
Endereço

Telemóvel
Localidade

CP

Institução/organização de orige:
Preços das inscrições


ESTUDANTES E PROFESSORES DA ESCOLA DE TRÂNSITO DA GUARDIA CIVIL:



0,00 €



ESTUDANTES DA ACADEMIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE EXTREMADURA:



0,00 €



MEMBROS DA INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION. nº socio: ____________



10,00 €



ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE DE EXTREMADURA:



15,00 €



OUTROS ESTUDANTES:



50,00 €



MEMBROS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA:



50,00 €



OUTROS ASSISTENTES:



75,00 €

É necessário marcar apenas uma das caixas e comprovar a situação indicada, anexando uma cópia do
documento correspondente. (Cartão profissional, estudante, IPA…)

As etapas a seguir para concluir a inscrição no Congresso são as seguintes:
1. Preencha o formulário com as informações de identificação e contato solicitadas.
2. Marque as caixas correspondentes de acordó com o perfil de cada parte interessada,
bem como as fefeições e / ou acomodações, se aplicável.
3. Efetue o pagamento total pelos conceitos de PREÇO DA INSCRIÃO + REFEIÇÕES +
ALOJAMENTO, que deverão ser inseridos ou trensferidos para a conta IPA EXTREMADURA:
ES37 3001 0041 4341 2001 0721 da CAJA ALMENDRALEJO e anexe o arquivo do
recibo, indicando CONGRESO TRÂNSITO e NOME e SOBRENOME. Apenas uma
transferênça por registro.

4. Envie o formulario de inscrição preenchido, comprobante de inscrição e comprobante
de sua situação, conforme a opção marcada, para o endereço de e-mail
congresotrafico2019@ipaespana.org
5. Assim que o pagamento for recebido e as informações fornecidas forem verificadas,
eles receberão um e-mail confirmando sua inscrição no Congresso Hispano-Luso “O
Problema do Trânsito e as Novas Tecnologias”.
REFEIÇÕES:
Os congressistas que ficam nas instalações da Escola de Trânsito têm a opção de um menu completo
(café da manhã, almorço, e jantar), no modo de autoatendimento. Qualquer congressista pode optar
por qualquer uma das refeições separadamente.
Na sexta-feira à noite, há um jantar de despedida que pode ser assistido por congresistas e
acompanhantes.
DIA 16
Café da manhã
Almorço
Jantar
Menu completo






2,50 €
8,50 €
5,50 €
15,00 €

DÍA 17
Café da manhã
Almorço
Jantar
Menu completo






2,50 €
8,50 €
5,50 €
15,00 €

DÍA 18
Café da manhã
Almorço
Jantar
Menu completo
Jantar de despedida
Acompanhante jantar








2,50 €
8,50 €
5,50 €
15,00 €
25,00 €
25,00 €

DÍA 19
Café da manhã
Almorço




2,50 €
8,50 €

ALOJAMIENTO
A Escola de Trânsito ofrece acomodação paracongressistas que são membros das Forças de Segurança,
em um quarto duplo compartilhado nas noites de 15 a 18 de outubro, estadía completa, até que os
lugares disponibilizados para o Congresso acabem.

As pessoas que forem sozinhas receberão um companheiro de quarto.
Alojamiento na Escola de Trânsito:
 5,00 €
(Estadía completa para Forças de Segurança. As quatro noites)

TOTAL PARA ENTRAR:

€

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA)
Seção Nacional Espanhla
Comunidade Autônoma da Extremadura
Organização Não Governamental com Status Consultivo (Especial) no Conselho Econômico e Social (ECOSOC)
das Nações Unidas, Status Consultivo na Organização dos Estados Americanos (OEA) e UNESCO
: C/ Montesinos, 23 - 06002 - BADAJOZ
CIF: G06628259

: (0034) 630 44 88 52

: www.ipaextremadura.org
: ipa.extremadura@yahoo.es

CLÁUSULA DE CONSENTIMENTO INFORMADO
FICHA DE INSCRIÇÃO DO EVENTO
PROTEÇÃO DE DADOS: Nos termos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo à Proteção de Dados de pessoas singulares, de 27 de abril de 2016 (RGPD), você é informado de que
seus dados fornecidos e os de seu(s) acompanhante(s) serão tratados pela Seção Espanhola da
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.), com número de identificação fiscal G58663733, com endreço
na Carrer de la Guardia Urbana, 3-5 Barcelona e cujo endreço de e-mail oficina@ipaespana.org, e
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, Comunidade Autônoma da Extremadura, con número de
identificação fiscal G06628259, com endreço na Rua Montesinos, 23 de Badajoz, cujo endreço de e-mail é
ipa.extremadura@yahoo.es, que atua como CORRESPONSÁVEL PERO TRATAMENTO.
Seus dados e os do(s) acompanhante(s) serão tratados para seus próprios fins derivados do seu registrono
evento (finalidade 1). Da mesma forma, se você consentir, os dados, incluindo sua imagen e a de seu(s)
acompanhante(s), serão tratados para a promoção e divulgação do evento (finalidad 2). Os dados pessoais
fornecidos serão mantidos pelo tempo necessário para cumprir com as obrigações legais e contratuais, de
acordo como as normas vigentes em todos os momentos. A base legal para o processamento de seus dados é o
seu registro no evento (finalidade 1) e seu consentimento expresso (finalidade 2).
Seus dados podem ser transferidos para entidades do grupo IPA e para terceiros em caso de obrigação legal
(finalidade 1) e também para agências de publicidade, marketing, mídia digital e redes sociais (finalidade 2).
Nenhuma transferência internacional está planejada e a não contribuição dos dados implicará a impossibilidade
de realizar corretamente os fins acima mencionados. Da mesma forma, você é informado de que as diferentes
comunidades territoriais e associações locais da Associação podem acessar, atualizar e processar os dados
pessoais fornecidos, que podem corresponder a eles por localização geográfica ou necessidade operacional. Se
desejar, você pode entrar em contato com nosso Delegado de Proteção de Dados (DPD), revogar o
consentimento fornecido e / ou exercer seus direitos de acesso, retificação, exclusão, oposição, limitação de
processamento e / ou portabilidade de dados, escrevendo para o INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
(IPA) para os endereços estabelecidos acima ou para o seguinte endereço de e-mail privacidad@ipaespana.org.
Se considerar que seus direitos foram violados, você também terá o direito de registrar uma reclamação junto à
autoridade de controle competente (neste caso, a Agência Espanhola de Proteção de Dados).
Da mesma forma, em resposta às disposições do direito à própria imagem, reconhecidas no artigo 18.1 da
Constituição Espanhola e regulamentadas pela Lei Orgânica 1/1982, de 5 de maio, sobre o direito à honra,
privacidade pessoal e familiar e à própria imagem, informamos que a organização realiza tratamento e
disseminação dessas imagens (finalidade 2) em diferentes mídias e aplicativos, com o objetivo mencionado
acima.
Desde a assinatura deste formulário de registro de eventos, você AUTORIZA EXPRESSAMENTE o
processamento de seus dados pessoais e de seu(s) acompanhante(s) para a finalidade 1, pela I.P.A. O
associado garante que possui autorização expressa do(s) acompanhante(s) para transferir seus dados pessoais
para esse fim 1.
EU AUTORIZO EXPRESSAMENTE A I.P.A. o uso das minhas imagens e do(s) meu(s)
acomanhante(s) para a divulgação e promoção do evento por qualquer meio mencionado no
objetivo 2. O associado garante que possui a autorização expressa de seu(s) acompanhante(s)
para transferir seus dados pessoais para esse fim 2.
(SIM / NÃO)

Nome:
Lugar e data.
Assinatura

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Consejería de Administración Pública de la Junta de Extremadura con el número 5.853 de la Sección Primera

