Carrer Major, 9, 07400 Alcúdia, tel.: 971 897100 - Fax: 971 546515
Lloc web: www.alcudia.net. Seu electrònica: http://sac.alcudia.net

SOL·LICITUD GENÈRICA PRESENCIAL
Dades de la persona sol·licitant (Aquestes dades les heu d’emplenar obligatòriament
perquè es pugui tramitar la vostra sol·licitud)
Nom i llinatges o Raó social:
Núm. NIF / NIE :

Telèfon de contacte:

Domicili:
Localitat:
Correu electrònic: (informació

obligatòria per a persones jurídiques i
també persones físiques que vulguin rebre
les notificacions per mitjans electrònics).

La persona interessada és
persona física:

Mitjà de notificació en el
procediment que tria la persona
interessada (Només per a
persones físiques):

Codi Postal:

Municipi:

(Les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els professionals de col·legiació obligatòria, hauran de facilitar una adreça
de correu electrònic a on poder rebre avisos de les notificacions electròniques que s’efectuïn en el procediment):

SÍ

NO (és persona jurídica, entitat

o professional de col·legiació obligatòria)

Notificació electrònica
(la notificació s’efectuarà a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament d’Alcúdia: disponible a
l’adreça d’Internet http://sac.alcudia.net)

Notificació en paper
(la notificació es practicarà al domicili de notificació
que hagueu indicat en la sol·licitud)

(HEU DE TRIAR UN DELS DOS MITJANS, MARCANT LA CASELLA CORRESPONENT AMB UNA x, SI NO EN MARCAU CAP O LES MARCAU
TOTES DUES, S’ENTENDRÀ QUE OPTAU PER LA NOTIFICACIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS).

Dades de la persona representant (si s’escau)
Nom i llinatges
Domicili i població
Núm. NIF / NIE /

Telèfon de contacte

TÍTOL O CÀRREC:

Correu electrònic: (informació

obligatòria per a persones jurídiques i
també persones físiques que vulguin rebre
les notificacions per mitjans electrònics).

(Les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els professionals de col·legiació obligatòria, hauran de
facilitar una adreça de correu electrònic a on poder rebre avisos de les notificacions electròniques que s’efectuïn en el
procediment):

Dades de notificació (emplenau-les només si són diferents a les anteriors)
Domicili:
Codi postal i municipi:
Telèfon de contacte:

EXPÒS:

Carrer Major, 9, 07400 Alcúdia, tel.: 971 897100 -Fax: 971 546515
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SOL·LICIT:

Documentació que va adjunta (indicau-la): En cas de presentar documentació annexa a la sol·licitud, la
persona signant declara en aquest acte que la dita documentació és còpia fidedigna i exacta de l’original.
DNI, NIE o NIF, segons correspongui, de la persona que signa la sol·licitud. S’ha de presentar obligatòriament, llevat que les
dades identificatives de la persona ja estiguin emmagatzemades a la base de dades de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Document acreditatiu de la representació (només pels que actuen mitjançant representant, que l’han d’aportar llevat que aquesta

ja estigui acreditada en el procediment).

ALTRES DOCUMENTS QUE PRESENTA:
Document 1........................................................................................................................................
Document 2........................................................................................................................................
Document 3........................................................................................................................................
Document 4........................................................................................................................................
La persona interessada consent en aquest acte que l’Ajuntament d’Alcúdia accedeixi a les bases de dades de les administracions,
amb garantia de confidencialitat i a l’efecte exclusiu de facilitar la verificació de les dades d'identificació personal (dni, nif), i
totes aquelles altres que siguin necessàries i imprescindibles per a la tramitació de la present sol·licitud. En cas de formular
oposició expressa, la persona interessada en aquest acte haurà d’aportar la documentació pertinent (DNI, NIF, i altres).
La persona interessada, emplenant aquesta casella, manifesta expressament que NO presta el seu consentiment a la verificació
i comprovació de dades per part de l’Administració i que en conseqüència aporta la documentació acreditativa juntament amb
aquesta instància.
CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:
Segons el que està establert a la normativa vigent de protecció de dades, se us informa que les dades facilitades a través del present formulari seran tractades per l’Ajuntament d’Alcúdia,
que actua com a responsable del tractament, amb la finalitat de tramitar la vostra sol·licitud i/o procediment. La licitud del tractament està basada en el compliment d’una obligació legal,
en el d’una missió d’interès públic i/o en l’exercici de poders públics conferits, d’acord amb l’article 6 del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Podeu consultar la finalitat i
legitimació d’aquest tractament dirigint-vos a l’Ajuntament d’Alcúdia, C/ Major, 9; CP: 07400 Alcúdia. No estan previstes comunicacions a tercers de dades de caràcter personal per part del
responsable del tractament de les dades, llevat d’obligació legal, o de les dades de caràcter purament estadístic i prèvia dissociació de dades d’identificació personal que es trobin
emparades en la llei. Les dades manifestades en aquesta sol·licitud es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es varen obtenir i per determinar les
possibles responsabilitats que se’n puguin derivar. Les persones interessades poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i també els de
limitació o oposició al seu tractament quan procedeixin, davant l’Ajuntament d’Alcúdia, C/Major, núm. 9; 07400 Alcúdia, indicant en l’assumpte: Ref. Protecció de dades, o a través de la seu
electrònica http://sac.alcudia.net. Si en l’exercici dels vostres drets no heu estat atès degudament, podreu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de

Protecció de Dades (AEPD), C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid o a través de la seva seu electrònica (https: //sedeagpd.gob.es). No obstant això, amb caràcter previ i
potestatiu, podreu dirigir-vos al delegat de Protecció de dades, amb el qual podeu contactar dirigint-vos a l’Ajuntament d’Alcúdia.

Alcúdia ,

d

de 20

La persona interessada/representant: Nom i llinatges o raó social
(Signatura de la persona interessada o representant)

AJUNTAMENT D’ALCÚDIA

