
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les seves dades personals seran incloses en fitxers propietat del 

Club EMAS. La seva finalitat és la difusió d’informació, cursos i jornades que ofereix l’associació. Per a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei pot dirigir-se per 

correu-e a info@clubemas.cat o mitjançant carta postal a Club EMAS, c/ La Plana, 8-10, 1-1, 08032 Barcelona 

 

Formulari d’inscripció 

 
Taller de Declaracions Ambientals 
La potenciació de la Declaració Ambiental com a eina de comunicació externa 

30/09/09 
Hotel Alimara 
c/ Berruguete,126 Barcelona Parada Mundet Metro L3 Autobusos 10,27,60,73,79 i 173 

  

 
Desenvolupament del taller: 

Sou una organització ISO 14001?  

Enviament per correu electrònic a info@clubemas.cat formulari/dades d’inscripció abans del dia 
31 de juliol de 2009.   

Sou una organització EMAS? 

1. Enviament del formulari d’inscripció  juntament amb la vostra darrera declaració ambiental  
validada abans del dia 31 de juliol de 2009 per correu postal al c/La Plana, 8-10 1-1 08032 
Barcelona. 

2. Un grup multidisciplinari d’experts, valorarà els aspectes positius i a millorar de les 
Declaracions Ambientals rebudes. 

3. Durant la jornada els participants tindran al seu abast aquesta informació, tant per adaptar 
millores a les seves respectives Declaracions com a l’hora de tenir un intercanvi d’experiències 
amb la resta de participants. 
 
 

NOM:  

COGNOMS: 

CÀRREC: 

INSTITUCIÓ/EMPRESA: 

ADREÇA ELECTRÒNICA 

TELÈFON DE CONTACTE: 

 

Els participants d’organitzacions EMAS cal que envieu aquest formulari emplenat junt amb l’última Declaració 
Ambiental validada impresa per correu postal abans del 31 de juliol de 2009 

a l’adreça del Club EMAS, c/La Plana, 8-10, 1-1 08032 de Barcelona. 
 

QUALSEVOL ACLARIMENT NO DUBTEU EN POSAR-VOS EN CONTACTE AMB EL CLUB EMAS MITJANÇANT L’ADREÇA DE 
CORREU ELECTRÒNIC info@clubemas.cat o als telèfons 691 505926 i 637 160579 

Organitzat pel Amb el suport de Amb la col�laboració  

 

 

 


