
Regidoria de Salut 

D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran tractades per a 
gestionar el Curs d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries per a la restauració i el comerç minorista. El responsable de 
tractament és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat al web 
www.vilanova.cat . Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, a l’adreça Plaça de la Vila, 8, CP 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), mitjançant instància general a la Seu 
Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”. 

Pl. Enric Cristòfol Ricart, 12 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00  Ext. 3389 • www.vilanova.cat salut@vilanova.cat 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ CURS D’AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES 
ALIMENTÀRIES PER A LA RESTAURACIÓ I EL COMERÇ MINORISTA 

DADES PERSONALS: 

Cognoms:  _________________________________ Nom:  ____________________ 
DNI: ______________________________ Telèfon: ___________________________ 
Domicili: _____________________________________________________________ 
Municipi: __________________________________________ Codi Postal: _________ 
Correu electrònic: ______________________________________________________ 
Situació laboral: �en atur  �en actiu  Nom comercial establiment:________________ 

SECTOR 

� restauració comercial   � bar 
 � bar restaurant 
 � restaurant 
 � venda i elaboració de menjars preparats 

� restauració social: escoles, llars d’avis, llars d’infants,... 
� carns  
� altres:................... 

INFORMACIÓ: 

- El curs consta d'una sessió de 3 hores que s’impartirà un dimecres a la tarda en línia.
- El preu del curs és de 25 €.
- Una vegada realitzada la inscripció, us trucarem per avisar-vos del dia que es farà el curs.
- El curs s’imparteix en català
- La no assistència al curs sense previ avís causarà la pèrdua d’aquesta inscripció.

- El certificat d’aprofitament del curs s’enviarà per correu electrònic prèvia assistència i 
superació de la proba. Es podrà demanar còpia física del certificat mitjançant instància 
adreçada a la Regidoria de Salut de l’Ajuntament.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR 

• Justificant pagament del curs (ha d’incloure nom i cognoms de la persona inscrita).

(Signatura)  Vilanova i la Geltrú, ___ d________________ de 20__ 

Sol·licita factura:       �Sí  � No 

Dades de facturació: 
Nom/raó social:  ______________________________________ NIF:  ____________________  
Adreça: ______________________________________________________________________  
Municipi: _______________________________________________ Codi postal: ___________  
Telèfon: _____________ Correu electrònic: _________________________________________  

� Desitjo rebre informació periòdica dels serveis i activitats del departament de salut de 
l’Ajuntament 
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