FITXA D’ALUMNE
Dades del curs
HIGIENE ALIMENTÀRIA 3 Hores

FM-008-a Rev.10

Data

Horari

Preu agremiat 30€
Preu no agremiat 35€

Dades personals
Nom i cognoms

Document d’identificació

Número d’identificació

Data naixement

Gènere

Adreça

Població

Codi postal

Telèfon

Correu electrònic

Dades de facturació

Raó social o Nom i cognoms

Adreça

NIF

Codi postal

Data: : ___ / ___ / ______

Població

Signatura del/a participant

D'acord amb l'establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de les seves dades personals i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals , li informem que les seves
dades estan incorporades en un fitxer del que és titular GREMI DE RESTAURACIO DE BARCELONA., i el qual es troba degudament inscrit en el registre d'activitats de tractament,
amb la finalitat de realitzar la gestió formativa, administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, Estan previstes
cessions de dades a: terceres empreses per complir les obligacions legals derivades de la prestació del servei contractat. Legitimació: consentiment del propi interessat i execució
d'un contracte. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional en www.gremirestauracio.com, que pot exercir al domicili
de GREMI DE RESTAURACIO DE BARCELONA situat en GRAN VIA DELS CORTS CATALANS 481 - 08015 BARCELONA o al correu electrònic info@gremirestauracio.com.

C/ Gran Via Corts Catalanes, 481 Baixos 08015 Barcelona · Telèfon 93 301 88 91 Fax 93 317 45 53
f o r m a c i o @ g r e m i r e s t a u r a c i o . c o m · w w w. g r e m i r e s t a u r a c i o . c o m

CURS: HIGIENE ALIMENTÀRIA
DURADA: 3 Hores
MODALITAT: Presencial
LLOC: Aula Gremi
CONTINGUTS:
1. Normativa legal en higiene alimentària.
2. Els manipuladors d’aliments.
- Definició de manipulador d’aliments.
- Hàbits d’higiene personal i salut dels manipuladors.
3. Introducció a la higiene alimentària
- Les correctes pràctiques higièniques per a la manipulació d’aliments.
- La preparació culinària dels aliments.
- Processos, temps i temperatures.
- Les principals toxiinfeccions alimentàries i potencials contaminants.
- Al·lèrgies / Intoleràncies alimentàries
4. La neteja i la desinfecció de les instal·lacions, els equips i els estris.
5. Les escombraries.
6. El transport.
NOMBRE D’ALUMNES: mínim 6 i màxim 24
SISTEMA D’AVALUACIÓ: Qüestionari
TITULACIÓ: Certificat d’Higiene alimentària

Condicions d’inscripció
Per garantir la reserva de la plaça a la formació, cal enviar la inscripció emplenada i el comprovant de
pagament al correu:
formacio@gremirestauracio.com

Formes de pagament
Efectiu
Rebut domiciliat (Només Agremiats)
Transferència al compte ES24 0081 0025 2300 0175 4486, indicant nom, primer cognom i data curs.
Cancel·lacions
El Gremi es reserva el dret d’anul·lar la formació si no s’assoleix el nombre mínim d’alumnes establert.
En aquest cas, el Gremi es posarà en contacte amb els inscrits per proposar noves dates de formació o
bé procedirà a la devolució de l’import de la formació.
En cas de cancel·lar l’assistència al curs en un termini inferior a 5 dies hàbils abans de l’inici del curs, el
Gremi aplicarà una penalització del 15% del total del l’import del curs.
El fet de no assistir al curs sense haver avisat amb un mínim de 5 dies implicarà la pèrdua de la plaça.
D'acord amb l'establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de les seves dades personals i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals , li informem que les seves
dades estan incorporades en un fitxer del que és titular GREMI DE RESTAURACIO DE BARCELONA., i el qual es troba degudament inscrit en el registre d'activitats de tractament,
amb la finalitat de realitzar la gestió formativa, administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, Estan previstes
cessions de dades a: terceres empreses per complir les obligacions legals derivades de la prestació del servei contractat. Legitimació: consentiment del propi interessat i execució
d'un contracte. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional en www.gremirestauracio.com, que pot exercir al domicili
de GREMI DE RESTAURACIO DE BARCELONA situat en GRAN VIA DELS CORTS CATALANS 481 - 08015 BARCELONA o al correu electrònic info@gremirestauracio.com.
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