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As inscrições são gratuitas e deverão ser submetidas até ao dia  12 de abril de 2019

"Resistência aos antimicrobianos : vigilância e prevenção"

Workshop

FICHA DE INSCRIÇÃO

 Auditório da Direção Geral de Alimentação e Veterinária
 Quinta do Marquês - Oeiras

16 de abril de 2019

Atividade /
Função

GARANTIA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Os dados pessoais recolhidos no âmbito da inscrição para este SEminário serão exclusivamente utilizados na realização de todos os procedimentos necessários à organização e divulgação do mesmo.
Estão incluídos os dados pessoais constantes na ficha de inscrição, bem como fotografias que possam ser efetuadas durante a realização do Seminário.
O tratamento de dados é realizado segundo o disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
Como titular dos dados, tem o direito à alteração dos dados pessoais inexatos e, posteriormente, à oposição ao tratamento dos dados, nomeadamente o direito ao apagamento e esquecimneto, a não ser que o responsável pelo
tratamento apresente razões legítimas para prosseguir com o tratamento.

Li e autorizo a utilização destes dados conforme o acima explicitado (Indique o que lhe interessa)   SIM                   NÃO
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