
 
 

DADES PERSONALS 
NOM I COGNOMS D.N.I./N.I.F. 

EN REPRESENTACIÓ DE 

ADREÇA TELÈFON 

LOCALITAT PROVÍNCIA C.P. 

 
 

EXPOSA QUE: 
 
 

Segons les bases del VIII CONCURS D'APARADORS, que organitza la regidoria de Comerç de 
l'Ajuntament de l'Alcúdia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOL·LICITA 
 

Participar en aquesta edició del concurs. 

NOM ESTABLIMENT: 

TITULAR DEL COMERÇ: 
 

TELÈFONS: 
 

CORREU ELECTRÒNIC: 
 

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

SENYOR ALCALDE PRESIDENT 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, l'informem que les dades facilitades 
per Ud. en aquest document seran incorporats a un fitxer automatitzat el responsable del qual és l'Ajuntament de L´Alcúdia amb C.I.F 
P4601900F , amb la finalitat d'atendre la sol·licitud d’inscripció al concurs. Les dades personals es conservaran mentre es mantinga la 

finalitat per a la qual han sigut demanats. Després d'això, el responsable conservarà les dades personals, degudament bloquejades, per 
a la seua posada a disposició de les Administracions Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal durant el termini de 
prescripció de les accions que pogueren derivar-se de la relació mantinguda amb l'interessat i/o els terminis de conservació previstos 
legalment. El responsable procedirà a la supressió física de les seues dades una vegada transcorreguts els dits terminis. Les seues 

dades no se cediran a cap fitxer excepte quan procedisca per obligacions legals. Així mateix, l'informem de la possibilitat que vosté té 
d'exercitar els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de dades, així com sol·licitar que es limite el tractament de les seues 

dades personals o oposar-se al mateix, per mitjà d'un escrit a què acompanyarà fotocòpia del seu DNI, dirigit al Registre General 
d'Entrada/Eixida d'aquest Ajuntament situat en C/ Pintor Vergara, 28, de L'Alcúdia –46250- València. 
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