
  
Alumnes de la Facultat d'Enologia 
  
Benvolgut/da, 
A partir del moment en que demanis el títol la teva vinculació amb la Facultat d'Enologia i la Universitat 
Rovira i Virgili desapareixerà de la forma en que ha estat fins ara. Passaràs de ser membre actiu de la 
comunitat Universitària a exalumne (“Alumni” en terminologia actual). D'acord amb la llei de protecció de 
dades, la Facultat a partir d'aquest moment no podrà mantenir contacte amb tu fent ús de la informació que 
disposem, a menys que ens autoritzis específicament omplint aquest document. 
  
Per a la Facultat es de gran interès el poder mantenir el contacte amb tu per compartir informació 
relacionada amb: 
  

- Activitats organitzades per la Facultat (Conferències, cursos de formació continuada, tastos, etc.) 
- Fer-vos avinents ofertes de treball que ens vagin arribant 
- Fer-te consultes sobre les possible necessitats formatives per tal de poder-les incorporar als plans 
             d'estudi o organitzar activitats específiques 
- Altres activitats que considerem puguin ser del vostre interès. 

  
El manteniment d'aquest contacte es farà a través de llistes de correu electrònic o associació de exalumnes 
(en el cas de que aquesta es creï). En cap cas aquesta llista s'utilitzarà per fer-vos arribar correu comercial o 
serà entregada a cap empresa. Per portar a terme aquesta llista, us demanem que ompliu el següent 
qüestionari:

Vull mantenir-me informat de les activitats 
de la Facultat d'Enologia a partir d'ara

En el cas de resposta afirmativa:

Vull estar a la llista de distribució

Estic interessat/da en formar part d'una associació d'exalumnes
SI NO

NOM COGNOMS

CORREU ELECTRONIC

ENSENYAMENT

ANY DE FINALITZACIO

SI NO

SI NO

 En cas que esteu interessats caldria que guardeu i envieu 
aquest formulari amb les vostres dades a la següent 
adreça electrònica: deganat.enologia@urv.cat

mailto:deganat.enologia@urv.cat?subject=Formulari%20alumnes
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