
 

FITXA D’INSCRIPCIÓ 
 

 

 
T. 977 477 433  │  formacio@h3laboratoris.com  │  www.h3laboratoris.com  │ B-55720718  │ Av. de Falset, 136 P.I. Agro-Reus  │  43206 REUS 

LABORATORI inscrit al registre de laboratoris de salut ambiental i alimentaria de l’ Agència de Salut Pública de Catalunya, amb el número de registre LSAA-319-14 

 

 

Nom del curs: 
Curs manteniment higiènic -sanitari d ’instal·lacions de risc davant la legionel·la 
(25h) 

 

DADES PERSONALS (alumne) 

Nom i cognoms:  Data naixement:  

Telèfon:  Correu electrònic:  

DNI:  Càrrec:  

 

DADES EMPRESA (dades fiscals de facturació del curs) 

Empresa:  Persona contacte:  

Adreça:  Codi 
Postal:  

Localitat:  Telèfon:  

NIF:  Correu electrònic:  
      
     Data i Signatura: 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓ 

Cal enviar el full d’inscripció degudament complimentat per correu electrònic juntament amb el comprovant de pagament.  
El cursos son bonificables per la fundació Tripartita per treballadors en actiu (consultar condicions i terminis).  
 

Preu curs general: 300€+IVA (363€) 

 
 

 

Podeu fer l’ingrés a: ES93- 0128-0571-5301-0000-9914 Bankinter. L’import de l’acció formativa haurà de ser abonat abans del 

seu inici. 

formacio@H3laboratoris.com  

 
NORMATIVA FORMACIÓ EN OBERT: H3laboratoris no admetr à anul·lacions de matricula si l’avís per part de l ’empresa o del 

mateix participant no es fa com a mínim amb una ant elació de 48 hores a la data de l’inici de la forma ció. 

 

 
PROTECCIÓ DE DADES.De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), 
li informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels fitxers de titularitat de h3laboratoris 2017, s.l.  amb la 
finalitat d’agilitzar la nostra gestió i servei, així com proporcionar-li informació referent als nostres productes i serveis que puguin ser del seu 
interès, fins i tot per mitjans electrònics  tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i en el seu 
cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : Av. de Falset, 136 -Pol. Ind. Agro Reus- 43206 
REUS o bé enviant-ho per correu electrònic a hola@h3laboratoris.  
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a notificar-nos 
qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts. 

 


