
ANNEX A - SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS DE FOTOGRAFIA AMB MOTIU

DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT «L´ALCÚDIA SENSE COTXES 2022»

  DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i cognoms: DNI / NIF:

Nom i cognom del representant (en el seu cas): DNI/NIF:

Adreça per a notificar: Tel:

Tipus de notificació (paper/electrònic):   PAPER                ELECTRÒNICA     

  Localitat:   C.P:   Adreça electrònica:

SOL·LICITE PARTICIPAR EN EL CONCURS DE FOTOGRAFIA AMB MOTIU DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT «PER L’ALCÚDIA SENSE

COTXE 2022». MARCA AMB UNA X EL NÚMERO DE FOTOS QUE HA ENVIAT A activitats  @lalcudia.com   PER A PARTICIPAR-HI I INDIQUE EL TÍTOL DE

LA FOTO.

Foto 1- Títol :                                                                                            Foto 2- Títol: 

          Foto 3- Títol: 

AMB LA SIGNATURA D’AQUESTA SOL·LICITUD DECLARE RESPONSABLEMENT

• Que conec i accepte les bases de la convocatòria i les bases del Concurs de fotografia « L’Alcúdia sense Cotxe 2022».

• Que no estic incurs en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei general de subvencions.

• Que estic al corrent tributari en l’AEAT, la Seguretat Social, la Generalitat Valenciana i amb l’Ajuntament de l’Alcúdia.

• Que totes les dades contingudes en aquest document són certes i que estic assabentat/da que se’m poden fer les comprovacions necessàries.

• Que tinc poder suficient per a presentar la sol·licitud i complisc amb tots els requisits establerts en la convocatòria

OPOSICIÓ PERQUÈ ES REALITZEN CONSULTES I VERIFICACIONS (MARCA AMB UNA X si escau)

M’opose     que l’Ajuntament  de l’Alcúdia realitze les verificacions i consultes  oportunes que faciliten l’accés a les  dades  personals que figuren  tant  en

l’Ajuntament com en altres administracions públiques amb motiu d’aquesta  sol·lictud de participació, per la qual cosa aporte la documentació requerida

(certificat d’empadronament, certificat d’estar al corrent d’AEAT, SS i hisenda local)

DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA (MARCA AMB UN X)  

      Còpia DNI/NIE o passaport. 

      Autorització pare / mare / tutor si el participant és menor d’edat.

     En el seu cas poder de representació

 

____________,  _______ de ________________ de 2022                                                                                    SIGNATURA SOL·LICITANT/ REPRESENTANT:

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 de participar
en el concurs. 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, vostè 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 
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