
Remitir á Secretaría do V Congreso:

Correo-e: ecoecoagro@uvigo.es

Fax: 986.812.401 

                     Máis Info: http://webs.uvigo.es/economiaecoloxica

En cumprimento da Lei Orgánica 15 / 1999 de 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais lexislación concordante,informámoslle que os datos que nos proporcione serán incluídos nun arquivo responsabili-
dade dea Fundación Empresa - Universidad Gallega FEUGA, domiciliada en Lope Gómez de Marzoa, s/n - Campus Universitario Sur 15705 Santiago de Compostela. A súa inclusión ten como finalidade a xestión de cursos, 
conferencias, seminarios, etc. nos que participe e o envío de información das actividades de FEUGA que poidan ser de interese para vostede e para a súa empresa. Do mesmo xeito autoriza a comunicación dos seus datos ás 
entidades ou empresas que impartan os mesmos, así como ás que no seu caso aporten subvenciones coas citadas finalidades. Para exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición é necesario dirixirse por 
escrito ao domicilio postal antes indicado ou enviar un correo electrónico ao enderezo  feuga@feuga.es, indicándonos a operación a realizar.
Marque cunha x se non desexa recibir información [   ]

Folla de inscrición

Nome e apelidos DNI 

Rúa Nº 

Poboación Código postal País

Correo-e Teléfono

Organización 

Presenta comunicación: ❏ Si ❏ Non

Solicita a súa inscrición no Congreso na modalidad de:

 ❏ Inscrición ordinaria ❏ Estudante ou desempregado/a

Asistirá ás visitas do 28 de xuño (gratuítas): ❏ Si ❏ Non

Desexa factura?  ❏ Si ❏ Non

Se a resposta e SI deberá indicar os seguintes datos de facturación:

Nome/Empresa/entidade

CIF/NIF

Enderezo fiscal

 

   Sinatura

Universidade de Vigo
Campus Universitario Lagoas-Marcosende

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Vigo 26, 27 e 28 de xuño de 2014

Propostas agroecolóxicas
ao industrialismo recursos compartidos 

e respostas colectivas

Organiza Patrocinan Colaboran

This project has received funding
from the European Union’s Seventh
Framework Programme for resarch,

technological development and
demostration under gran agreement

no [312126]


