Cursos de Formação
Bosch 2020
Tel.: 211 540 781
E-mail: formacao.bosch@pt.bosch.com

Empresa proponente

Cliente n.º

Empresa

Responsável

Morada
Código Postal

Localidade

Telefone

Fax

E-mail

Formandos
Nome completo
Telefone

E-mail

B.I./C.C.

Data de validade do C.C.

Telefone

Nacionalidade

Nome completo
Telefone

E-mail

B.I./C.C.

Data de validade do C.C.

Telefone

Nacionalidade

Tipo de
Formação

Cursos

Local

Data
08/07/2020

Instaladores

Equipamentos de aquecimento Bosch

Lisboa

Instaladores

Caldeiras murais de condensação a gás Bosch

Lisboa

Instaladores

Sistemas de climatização VRF

Lisboa

24/06/2020

Instaladores

Instalação de sistemas de climatização VRF

Aveiro

22 e 23/07/2020

Aveiro

16 e 17/09/2020

Lisboa

19 e 20/03/2020

Aveiro

11/03/2020

Lisboa

17/04/2020

Instaladores

Projetistas

06/04/2020
03/11/2020

Bombas de calor de climatização

Sistemas de climatização VRF e Bombas de calor
de climatização

Notas:

1. Devem ser preenchidos todos os campos e com letra legível.
2. A participação na ação pretendida está sujeita à confirmação prévia por parte da Bosch.
3. Os formandos deverão fazer-se acompanhar dos documentos de identificação, para efeitos de emissão do certificado.

Privacidade

De acordo com o estabelecido na Legislação e Regulamentação aplicável e com os pareceres e opiniões emitidos pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, os
dados pessoais recolhidos são tratados com a finalidade de inscrição e participação nos cursos de formação.
A responsabilidade do tratamento dos seus dados pessoais é da Bosch Termotecnologia SA., sendo a base legal para o tratamento dos seus dados Pessoais, o
interesse legítimo. Comprometemo-nos a cumprir a obrigação de confidencialidade relativamente aos dados pessoais, bem como a adotar as medidas necessárias
para evitar a sua alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado.
Poderá exercer o seu direito de acesso, retificação e cancelamento, solicitar limitação do tratamento, portabilidade dos dados, ou o esquecimento dos mesmos,
a qualquer momento, por escrito dirigindo-se a: Bosch Termotecnologia, SA., A/C.: TTPO/DSO, EN 16 - Km 3.7 – Aveiro, 3800-533 Cacia, Portugal, ou através do
email: dados.pessoais.TTPO@bosch.com. Caso não fique satisfeito com o exercício dos seus direitos, poderá apresentar uma reclamação em www.cnpd.pt.
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