CONVOCATORIA DE DOUS RECOÑECEMENTOS PARA OS COLEXIADOS E COLEXIADAS QUE
DESENVOLVAN O SEU TRABALLO NO ÁMBITO DA PSICOLOXÍA XURÍDICA
SECCIÓN DE PSICOLOXÍA XURÍDICA DO COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA
ANEXO I

O prazo de entrega da solicitude (Anexo I) para participar no Premio da Sección de Psicoloxía
Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia será desde o 31 de xullo ata o 14 de outubro
de 2017 ás 14:00 horas.
Nome e apelidos: _______________________________________________________________________

Nº de colexiado / a: ____________________________________________________________________
Enderezo: _____________________________________________________________________________
Código Postal: _______ Localidade: ____________________________ Provincia: _________________

□
□

Participación individual
Actúa como representante (dunha entidade ou equipo de traballo)
Nome do equipo ou entidade a cal representa *: ________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tipo de entidade: __________________________________________________________________
NIF da entidade que representa: ______________________________________________________
Dirección fiscal completa da entidade que representa: ___________________________________
__________________________________________________________________________________

*No caso de representar a un equipo de traballo ou investigación deberá identificarse as persoas membros do mesmo: nome
e apelidos e número de colexiado/a.

Nome do traballo a presentar: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Data de presentación da solicitude: _______________________________________________________
Sinatura e selo (este último só se se trata dunha entidade):

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informamos de que os seus datos
pasarán a formar parte de un ficheiro titularidade do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, coa finalidade de xestionar o premio ao que se
presenta, así como todas as tarefas administrativas derivadas do mesmo. Informamos de que pode exercer os seus dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición mediante escrito, acompañado de documento oficial que o identifique ao correo electrónico
copgalicia@copgalicia.gal ou por correo postal a rúa Espiñeira, número 10-baixo, na localidade Santiago de Compostela, provincia da Coruña.
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Resumo do traballo a presentar (non máis de 500 palabras):
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