A emplenar per la Fundació UPC:
MITJÀ DE CONTACTE
CODI CURS

PER SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL CURS: cal emplenar els camps de DADES PERSONALS assenyalats amb un ASTERISC (*) i opcionalment la resta.
PER PRE-INSCRIURE'S AL CURS:
cal emplenar l'apartat complet de DADES PERSONALS i ACADÈMIQUES i opcionalment la resta.
PER MATRICULAR-SE AL CURS:
cal emplenar TOT EL FORMULARI.
NOM DEL CURS
DADES PERSONALS
Nom (*)

1r cognom (*)

2n cognom (*)

Tel. 1

Tel. 2

E-mail*
(Per sol·licitar informació, si no disposeu d'e-mail podeu deixar el telèfon o una adreça postal)

Adreça postal
Codi postal

Població

NIF/Passaport

País

Nacionalitat

Sexe

H

D Data naixement

DADES ACADÈMIQUES
Llicenciatura/Enginyeria superior
Diplomatura/Enginyeria tècnica
Altres estudis
Universitat/Escola

Any expedició

SITUACIÓ LABORAL
Treball en empresa privada
A l’atur

Treball en empresa pública
No treballeu

ALTRES DADES INFORMATIVES
Heu consultat la informació d'aquest curs a la web?
Com us heu assabentat d'aquest curs?
Catàleg de cursos
Premsa

Butlletí digital

Quin mitjà?

Col·legis professionals
Fires/Fòrums
Navegant per Internet

Quin?
Quin?
A través d'un antic alumne

SÍ

NO

Treball per compte propi

DADES DE L’EMPRESA Cal emplenar imprescindiblement en el cas de que l’empresa es faci càrrec, total o parcialment del cost de la matrícula del curs.
Raó social

CIF

Adreça
Població

Codi postal

Telèfon

Fax

E-mail
Càrrec /Departament
Activitat empresa
Factura a nom de l'empresa?

SÍ

NO

Facturar a l’empresa el

FORMA DE PAGAMENT ALUMNE

% del cost total de la matrícula

FORMA DE PAGAMENT EMPRESA

Transferència bancària al compte 2100-1801-19-0200005229

Transferència bancària al compte 2100-1801-19-0200005229

Xec a nom de la Fundació UPC

Xec a nom de la Fundació UPC

Targeta de crèdit (Visa o Mastercard)

Targeta de crèdit (Visa o Mastercard)

Domiciliació bancària en un compte d'Espanya

Domiciliació bancària en un compte d'Espanya

(només per a màsters i postgraus)

(només per a màsters i postgraus)

entitat

oficina

DC

Nº de compte

entitat

oficina

DC

Nº de compte

Observacions
– L'import de la matrícula s'ha d'abonar abans de l'inici del curs. Consulta les possibilitats de pagament fraccionat.
– Consulta la documentació necessària per formalitzar la matrícula.
– Resta a disposició de l'alumne la normativa acadèmica/econòmica sobre cancel·lació de matrícula i anul·lació de cursos.

Signatura de l'alumne

Data

Les teves dades de caràcter personal formen part d'un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de la Fundació Politècnica de Catalunya, amb domicili a 08005 Barcelona, carrer de Badajoz,
número 73-77, i NIF G-60664000 i seran utilitzades amb la finalitat d'enviar informació sobre activitats de la Fundació i de la Universitat Politècnica de Catalunya o de gestionar la formació, així
mateix n'autoritzes la cessió a entitats del grup UPC amb idèntica finalitat. D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, sobre protecció de dades de caràcter personal, i demés legislació concordant,
pots exercir el dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les teves dades adreçant-te per correu electrònic a info.dades@fundacio.upc.edu o per correu a Fundació Politècnica de
Catalunya, Dept. de Màrqueting, 08005 Barcelona, carrer de Badajoz, número 73-77.

PER A MÉS INFORMACIÓ
Fundació Politècnica de Catalunya. Tech Talent Center. 22@ Barcelona. Carrer de Badajoz, 73-77,
08005 Barcelona. Telèfon 93 112 08 08. www.fundacio.upc.edu

