
En compliment de la Llei Orgànica del 15/1999 de 13 de desembre en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CCJCC, amb domicili social al carrer Sor Eulàlia d’Anzizu, 41, 08034 Barcelona comunica que les dades de caràcter personal facilitades 

de forma voluntària, seran incorporades als fitxers informatitzats de l’Entitat, per a finalitats relacionades amb el curs o esdeveniment. El compliment del present formulari  implica l’autorització al CCJCC per utilitzar les seves dades amb les finalitats inherents a l’acte 

/ curs o esdeveniment, incloent la seva cessió als promotors i participants al curs, acte o esdeveniment. El CCJCC informa que en els seus cursos, actes i/o esdeveniments pot emprar recursos audiovisuals per a posteriors comunicacions públiques via digital i/o suport 

paper. No hi ha previsió d’altres cessions a tercers sense el seu consentiment, llevat del previst al article 11 de la LOPD. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades als tractaments anteriorment esmentats, adreçant-se 

a la secretaria del CCJCC a l’adreça esmentada. 
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DESARROLLO DE NEGOCIO Y COMUNICACIÓN 

Especializada en negocio y marketing digital.  

FORMACION ACADEMICA 

Programa de Desarrollo Directivo, IESE 

Diploma Europeo en Marketing Interactivo, ICEMD & ESCI, Barcelona 

Master Comercio Internacional, ESCI, Sevilla 

Licenciatura en Derecho, Universidad de Sevilla 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Desarrollo de Negocio y Comunicación Digital – GOALPLAN (actualidad) 

Deputy Marketing Director – PUMA SPORTS SPAIN 

LIAISON MANAGER SPAIN – PUMA AG 

EXPERIENCIA DOCENTE 
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Formadora en diversas materias y entornos a grupos de diversa naturaleza y niveles.  

 

 

 


