MOD. INS01

INSTANCIA GENERAL
DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

NIF/CIF/NIE

Nom i cognoms del representant / Nombre y apellidos del representante

NIF/CIF/NIE

Plaça de la Vila / Plaza de la Villa, 1 - 03688 El Fondó de les Neus / Hondón de las Nieves (Alicante) Tlf. 965 480 201 Fax 965 480 480 Email ayuntamiento@fondoneus.es

Domicili / Domicilio

C. Postal

Població / Población

Tlf.

Correu electrònic / Correo electrónico

EXPOSA / EXPONE

SOL·LICITA / SOLICITA

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA

NO autoritze a l'ajuntament de El Fondó de les Neus a consultar o verificar les dades i informació necessària, disponibles en altres
administracions, per a la tramitació d'esta sol·licitud. / NO autorizo al ayuntamiento de Hondón de las Nieves a consultar o verificar los
datos e información necesaria, disponibles en otras administraciones, para la tramitación de esta solicitud.

Mitjà preferent de notificació, només en cas de persona física: / Medio preferente de notificación, solo en caso de persona
física:
Notificació postal / Notificación postal
Notificació electrònical / Notificación electrónica

En

,a
Firmat / Firmado

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa de que les dades personals facilitats seran incorporats i tractats en un fitxer titularitat de
l'Ajuntament de El Fondó de les Neus. Estes dades podran ser utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. Pot exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, per mitjà de comunicació escrita dirigida al Registre de l'Ajuntament de El Fondó de les Neus. / En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa de que los datos personales facilitados serán incorporados y tratados en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Hondón de las Nieves. Estos datos podrán ser utilizados por el
titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación escrita dirigida al
Registro del Ayuntamiento de Hondón de las Nieves.

