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ALBERIC

40 anys
amb tU

Assemblea d’Història
de la Ribera, Alberic

5, 6 i 7 de novembre de 2021
Patrimoni immaterial a la Ribera: festes, tradicions i cultura popular

Alberic, novembre de 2021

FULL D’INSCRIPCIÓ
Dades personals
Cognoms
Nom

Telèfon

DNI

Adreça

CP

Població

Sí

No

Títol de la comunicació
Marque a quina secció adscriu la comunicació:
MonogràficA

Patrimoni immaterial a la Ribera: festes, tradicions i cultura popular
MISCEL . LÀNIA

Fonts i Documentació
Arqueologia i Prehistòria
Història Antiga
Història Medieval

Història Moderna
Història Contemporània
Art
Geografia

Quotes d’inscripció
1. Quota general: 30 euros
2. Quota reduïda per a estudiants, aturats i jubilats: 20 euros (cal justificar-la)
La quota d’inscripció es farà efectiva per transferència bancària al compte: ES54 2100 7194 6922 0004 8641
Concepte: XIX Assemblea d’Història de la Ribera
S’ha d’enviar el full d’inscripció, el justificant bancari i els justificants de quota reduïda a l’adreça electrònica: alberic@ahistoriar.org
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, l’Ajuntament
d'Alberic l'informa que les seues dades personals aportades en este formulari
seran incorporades a un fitxer titularitat d'este organisme, amb la finalitat de la
gestió dels servicis objecte del formulari, oferits per este Ajuntament en el
àmbit de les seues funcions. També l'informa que, en els termes previstos per

la legislació vigent, es podran cedir dades a altres administracions, ens
públics municipals, de caràcter públic o privat, i òrgans de control. Si ho
desitja, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, limitació de
tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues
dades de caràcter personal, així com a la retirada del consentiment prestat
per al tractament d'estes, per mitjà d’un escrit dirigit a l'adreça següent: plaça
de la Constitució, 24. 46260 Alberic (València). A més, pot consultar la
informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra Seu
Electrònica.

