
 

 

                                      

 

       SOL·LICITUD ESMENACIÓ BEQUES TRANSPORT CURS 2021-2021 

 

DECLARANT 
NOM I COGNOMS TIPUS DE DOCUMENT NÚM DOCUMENT 

ADREÇA TELÈFON 

LOCALITAT PROVÍNCIA C.P. 

CORREU ELECTRÒNIC ACTÚA VOSTÉ: 
NOM PROPI COM A REPRESENTANT 

REPRESENTANT 
NOM I COGNOMS TIPUS DE DOCUMENT NÚM DOCUMENT 

ADREÇA TELÈFON 

LOCALITAT PROVÍNCIA C.P. 

CORREU ELECTRÒNIC 

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ 

 

 

EXPOSA 
 

SOL·LICITA 
 
 

                 SOL·LICITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………, ………. de …………………..de 20….. 
Signatura, 

               
 
 
 

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de les meues dades personals. 
 

L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractades per 
l'Ajuntament de l'Alcúdia com responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la sol·licitud 
que vosté indica en aquest formulari d'esmenació beques transport curs 2020-2021. Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens 
facilita estaran ubicades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, 
vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, adreçant-se a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a 
presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de 
l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com 

 

 

PER QUIN MITJÀ DESITJA SER NOTIFICAT? 

EN PAPER PER MITJANS ELECTRÒNICS EN LA SEU ELECTRÒNICA 

Amb motiu de la presentació de la sol·licitud de les beques transport a estudiants de l’Alcúdia curs 2020-

2021 publicada la seua convocatòria al BOP núm. 70 de 15 de maig de 2021 i  vist que està incompleta 

segons la documentació exigida. 

 
Presentar la següent documentació (especificar quina): 
 
1- 
 
2- 
 
3- 
 
Amb l’objecte d’esmenar o al·legar la meua sol·licitud de beques transport curs 2020-2021.  
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