Los datos que nos facilita se incorporarán a un fichero automatizado creado por el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers para dejar constancia de la entrada y salida de documentos y para el seguimiento de los trámites y actuaciones
del ejercicio de sus competencias y funciones. Sus datos personales únicamente serán comunicadas a otras administraciones públicas y personas en los casos previstos legalmente, o bien con su consentimiento previo. En cualquier
momento usted puede ejercer sus derechos de acceso, de rectificación, de oposición y, si es el caso, de cancelación, dirigiéndose a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento.

Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament d’Albalat dels Tarongers per a deixar constància de l’entrada i sortida de documents i per al seguiment dels tràmits i actuacions de l’exercici de les
seves competències i funcions. Les seves dades personals únicament seran comunicades a altres administracions públiques i persones en els casos previstos legalment, o bé amb el seu consentiment previ. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d’accés, de rectificació, d’oposició i, si és el cas, de cancel·lació, tot adreçant-se a l’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament.

Espai reservat per al segell d’entrada
Espacio reservado para el sello de
entrada

INSTÀNCIA / INSTANCIA

1. Sol·licitant / Solicitante
Nom i Cognoms o Raó Social / Nombre y Apellidos o Razon Social

Població / Población

Correu electrònic / Correo electrónico
DNI o NIF

2. Representant / Representante
Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos
DNI o NIF

3. Dades a efecte de notificació / Datos a efectos de notificación
Domicili / Domicilio

Província / Provincia
C.P.

Telèfon / Teléfono

Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment a l’adreça facilitada en
aquesta sol·licitud / Quiero recibir notificación electrónica de todas las actuaciones relacionadas con este procedimiento
en la dirección facilitada en esta solicitud

4. Sol·licite / Solicito

5. Data i Signatura / Fecha y Firma

En Albalat dels Tarongers, _______ d’/de ___________________________ de _______________

ALCALDESSA-PRESIDENTA DEL M.I. AJUNTAMENT D’ALBALAT DELS TARONGERS

Pl. Pla del Molí, 1 · 46591 Albalat dels Tarongers · NIF: P-4601000-E
Telèfon: 96.262.82.01 · Fax: 96.262.86.13 · Email: alcaldia@albalatdelstarongers.net
www.albalatdelstarongers.es

