
 

 
 

CURSO TÉCNICAS DE ACEPTACIÓN DA REALIDADE 
 
 
 
 
 

Santiago de Compostela, 22 de setembro de 2017. 
 

 
 
 
Estimada compañeira / Estimado compañeiro: 
 
Envíoche no díptico axunto a información sobre o “Curso: Técnicas de aceptación da 
realidade” que se levará a cabo os días 27 e 28 de outubro de 2017. As prazas son 
limitadas a membros do GIPCE-COPG e GIPCE-112. Na admisión respectarase 
rigorosamente a orde de entrada. Ao día seguinte de rematar o prazo de inscrición 
comunicarase por e-mail a admisión ou non admisión. 
 
O último día de inscrición é o 20 de outubro de 2017. 
 
 
Un saúdo. 
 
 
Ana Isabel Martínez Arranz 
Coordinadora 
Curso: Técnicas de aceptación da realidade 
 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BOLETÍN DE INSCRICIÓN  
CURSO TÉCNICAS DE ACEPTACIÓN DA REALIDADE 

 
      Nome e apelidos: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
      E-mail: ……………………………………………………………………………………….. Nº de colexiado/a: ……………………………. 
 
      Teléfono: ……………………………….………………………………………… Data:……………………………………………………………… 

 
XÚNTESE A ESTE BOLETÍN COPIA DA TRANSFERENCIA A ABANCA 

Nº CONTA CORRENTE: ES64 2080 0316 2330 4000 8164 
 
 

De acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámosche de que no Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia 
existe un ficheiro co nome de “Actividades e servizos para os/as colexiados/as” no que se incluirán os teus datos profesionais e persoais unha vez inscrito/a no curso. A finalidade do 
mesmo é a xestión e tramitación das actividades e servizos que o Colexio che presta. A súa utilización e destino é exclusivamente colexial e para organismos afíns a este Colexio.  

 Non autorizo ao COPG a facer uso das fotografías, xa sexan individuais ou en grupo, nas que apareza a miña imaxe, realizadas nas distintas actividades nas que participe, 
para ser publicadas na páxina web do Colexio, prensa, exposicións, revistas ou demais publicacións que realice o Colexio.   

No caso de non aceptar o uso descrito marca o cadro.  
Poderás exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición mediante comunicación, ou para revocar o teu consentimento, dirixíndose ás nosas dependencias na 
Rúa Espiñeira, 10-Baixo, 15706 Santiago de Compostela, ou ben enviando un correo electrónico a copgalicia@copgalicia.gal 
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