INSTÀNCIA
INSTANCIA

(Espai reservat per a segells interns)
(Espacio reservado para sellos internos)

Plaça del Jardí, 7 • 46470 ALBAL • Tel. 96 126 00 56 • Fax 96 127 08 61 • www.albal.es • info@albal.es

Instància de Remissió Via Conveni Marc
Instancia de Remisión Vía Convenio Marco

Imprimir formulario

DADES D’IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos

DNI / DNI

Adreça / Domicilio

C. Postal / C. Postal

Municipi / Municipio

Telèfon / Teléfono

Adreça electrònica / Correo electrónico

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos

DNI / DNI

Adreça / Domicilio

C. Postal / C. Postal

Telèfon / Teléfono

Municipi / Municipio

En qualitat de / En calidad de

Representant / Representante

Adreça electrònica / Correo electrónico

Mandatari o Presentador / Mandatario o Presentador

EXPOSA / EXPONE
S’adjunta la documentació següent / Se adjunta la siguiente documentación:

SOL·LICITA / SOLICITA
Siga remesa, via Conveni Marc, la documentació indicada dalt, a l'adreça següent / Sea remitida, vía Convenio Marco,
la documentación arriba indicada, a las siguiente dirección:

SIGNATURA / FIRMA
Albal,

de

de

Signatura de la persona sol·licitant / Firma de la persona solicitante

GEN03_0101

S’ADJUNTA / SE ADJUNTA

Li informem que les seues dades passaran a formar part d'un fitxer titularitat de l'Ajuntament d'Albal, la finalitat del qual és atendre les sol·licituds dels ciutadans i de les ciutadanes i complir la normativa per la qual es regix el
funcionament de les administracions públiques. Les dades per vosté facilitades en este formulari seran utilitzades amb l'única finalitat de remetre la documentació sol·licitada via Conveni Marc.
La no-comunicació de les dades que foren requerides pot provocar la no-atenció de la sol·licitud plantejada. Així mateix, l’informem que les seues dades no seran objecte de cessió a tercers, excepte en els supòsits legalment
previstos.
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si és el cas d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit
acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI dirigida a l'Ajuntament d'Albal, plaça del Jardí, núm.7, CP 46470 Albal (València), o bé per mitjà de l'entrega personal de la sol·licitud davant de l'Ajuntament amb l'exhibició del DNI
original.
Le informamos que sus datos pasarán a formar parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento de Albal, cuya finalidad es atender las solicitudes de los ciudadanos y dar cumplimiento a la normativa por la se rige el
funcionamiento de las administraciones públicas. Los datos por Vd. facilitados en el presente formulario serán utilizados con la única finalidad de remitir la documentación solicitada vía Convenio Marco.
La no comunicación de los datos que fueren requeridos puede provocar la no atención de la solicitud planteada. Asimismo, le informamos que sus datos no serán objeto de cesión a terceros, salvo en los supuestos legalmente
previstos.
Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, bien enviando una solicitud por
escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., dirigida al Ayuntamiento de Albal, Plaza del Jardí, núm.7, CP 46470 Albal (Valencia), o bien mediante la entrega personal de la solicitud ante el Ayuntamiento con la
exhibición del D.N.I. original.

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALBAL

