FORMACIÓ
NEXT SILLA
ESCOLA
COMERÇ

Fitxa
d’inscripció

Nom i Cognoms:
Empresa:

CIF:

Domicili:

Telèfon:

Correu electrònic:

Web:

SELECCIONE ELS TALLERS ALS QUALS DESITJA ASSISTIR

FORMACIÓ
COMERÇ
Horari 14:30h-16:30h
Sala de Plens. C/ Castell s/n Silla.

FORMACIÓ
COMERÇ
GREEN

Horari 14:30h-16:30h

Sala de Plens. C/ Castell s/n Silla.

FORMACIÓ
COMERÇ
FLASH

13-14 setembre:
Xarxes Socials que funcionen
(publicitat i vídeos curts).

22-23 novembre:
Augmentar les vendes en xarxes socials
(Facebook i Instagram Shopping).

18-19 octubre:
Dissenys impactants amb Canva.

13-14 desembre:
Reinventat l'experiència de compra:
Live Shopping

27 setembre:
Com transformar el teu comerç
en un comerç sostenible.

08-09 novembre:
Pràctiques perquè el teu comerç
siga conscient, ètic, competitiu i
respectuós amb el medi ambient.

28 setembre:
Sense deixar rastre. Cap una
economia circular.

25 octubre:
Fotograﬁa. Imatges per a visibilitzar i incloure socialment el comerç
(Taller teòric i pràctic).

.

Horari 14:00h-17:00h
Mercat Municipal

Una vegada emplenada la ﬁtxa, remetre-la via e-mail a ades@silla.es
Signat:
Silla,

Les dades personals facilitades seran tractades per l’Ajuntament de Silla com a responsable de
tractament, amb la finalitat de dur a terme la gestió administrativa del tràmit que sol·licita. Vosté
podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició presentant un escrit
acompanyat del NIF en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Silla o a la persona delegada de
protecció de dades (dpd@silla.es). També es pot fer presencialment a l’Oficina d’Assistència a la
Ciutadania (OAC) (Pl. Mercat Vell, 4). Si considera que s’ha vulnerat el seu dret a la protecció de
dades personals, pot interposar una reclamació davant de l’Agència Estatal de Protecció de Dades
(www.aepd.es).

de

de 2022

Los datos personales facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Silla como responsable
de tratamiento, con el fin de llevar a cabo la gestión administrativa del trámite que solicita. Usted
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición
presentando un escrito acompañado del NIF en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Silla o a
la persona delegada de protección de datos (dpd@silla.es). También se puede hacer
presencialmente a la Oficina de Asistencia a la Ciudadanía (OAC) (Pl. Mercat Vell, 4). Si
considera que se ha vulnerado su derecho a la protección de datos personales, puede interponer
una reclamación ante la Agencia Estatal de Protección de Datos (www.aepd.es).

AGÈNCIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE SILLA

C/ Llibertat, 2 ▪ 46460-Silla ▪ Telèfon: 96 121 97 95 ▪ ADES@silla.es ▪ CIF P4623200E

