WLF/MD3/ONLI/19

PROMOÇÃO ESPECIAL:
Preço promocional aplicável apenas se o pagamento for realizado até 10 de Maio de 2019

Envie este cupão por email: wobi@plurivalor.com
1 PASSE: 1.195

€ + IVA

Nº PASSES: ____________

1 PASSE VIP: 1.395

3 PASSES:

3.395 € + IVA

Nº PASSES: ____________

€ + IVA

Nº PASSES: ____________

3 PASSES VIP: 3.995

5 PASSES:

5.395 € + IVA

Nº PASSES: ____________

€+ IVA

Nº PASSES: ____________

5 PASSES VIP:

6.395 €+ IVA

Nº PASSES: ____________

Dados Pessoais
APELIDOS:

NOME:

CARGO:

DEPARTAMENTO:

TEL.:

E-MAIL:

B.I.:

DATA DE NASCIMENTO:

EMPRESA:

SETOR:

Nº CONTRIBUINTE:

DIREÇÃO:

C.P.:

LOCALIDADE:

DISTRITO:

FAX:

Dados de Faturaçao (se for diferente do anterior)
RAZÃO SOCIAL:

N.I.F.:

DIREÇÃO:

C.P.:

LOCALIDADE:

DISTRITO:

TEL.:

Contato para facturaçao
APELIDOS:

NOME:

TEL.:

E-MAIL:

Forma de Pagamento
DATA DE PAGAMENTO:

Cartão de crédito
Visa

SIM

REQUERPEDIDO DE COMPRA:

NAO

Data de validade:
Mastercard

American Express

CVC:

Transferência bancária para Management Focus S.A., dirigida ao LA CAIXA. Número de conta IBAN ES66 2100 1898 9502 0028 2143

Indique a Razão Social ao realizar la transferência, tal e como aparece neste cupão
Para participação neste evento é obrigatório preenchimento correto do formulário e envio para a Management Focus S.A., antes do fechamento da oferta.
Para a participação neste evento, será necessário que todo o pagamento tenha sido feito. Somente serão aceites cancelamentos comunicados três meses
antes do evento, neste caso, o total da fatura será reembolsado menos as despesas de gestão (350 € por passe) Após três meses, o montante pode ser
trocado por outros produtos do grupo. Se você não puder comparecer, você tem a opção de enviar um substituto, comunicando as novas informações com
15 dias de antecedência. Passe pessoal e intransferível.
INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS: MANAGEMENT FOCUS, S.A. informa que os dados pessoais fornecidos são tratados, a fim de
gerenciar a inscrição e participação no caso solicitado e, se autorizado, marcando a caixa que facilita mais para lhe enviar informações comerciais sobre
nossos produtos e serviços. A base legal para o processamento de seus dados é a correta aplicação do contrato e, para comunicações comerciais, o
consentimento solicitado.
Seus dados pessoais não serão transferidos a terceiros, exceto em conformidade com uma obrigação legal e serão mantidos desde que haja um interesse
mútuo e você não se opõe ao tratamento. Você pode retirar seu consentimento para o envio de comunicações comerciais em qualquer momento posterior
e exercer os direitos de acesso, retificação, exclusão, oposição, limitação de tratamento e portabilidade dos dados, escrevendo para MANAGEMENT
FOCUS, S.A. no endereço postal Calle Ochandiano 8, 2º andar, C.P. 28023 de Madrid, ou para o endereço eletrônico info.es@wobi.com. Em particular, você
é informado do seu direito de registrar uma reclamação junto à Agência Espanhola de Proteção de Dados (www.agpd.es) se considerar que o tratamento
não está em conformidade com os regulamentos atuais ou considera que você não obteve satisfação o exercício dos seus direitos.
Se quiser saber mais sobre nossa Política de Privacidade, por favor visite nosso website https://www.wobi.com/wlf-lisboa/pt-pt/politica-de-privacidade/
Quero receber informações sobre produtos e serviços da WOBI.

Por favor, antes de assinar, você deve ler as informações de proteção de dados fornecidas no final deste documento.
ASSINATURA E CARIMBO
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