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SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ ACCESSIBLE,
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A

DADES DEL SOL·LICITANT

TITULAR (RAÓ SOCIAL)

CIF

COGNOMS I NOM (REPRESENTANT)

NIF

DOMICILI ALS EFECTES DE NOTIFICACIONS

TELÈFON

LOCALITAT

B

PROVÍNCIA

C. POSTAL

CORREU ELECTRÒNIC

TIPUS DE SOL·LICITUD

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ ACCESSIBLE (S’ha de concretar, amb tota claritat, els fets, raons i petició que permeten constatar que es tracta d’una
sol·licitud raonable y legítima.)
COMUNICACIÓ O QUEIXA

C

EXPOSA

D

SOL·LICITA

Les dades per vosté facilitades seran tractades per l'AJUNTAMENT D'ALMASSORA, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud
manifestada en el present document, dins del procediment administratiu corresponent.
Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu o, si escau, pel temps de resolució d'un procediment contenciós
administratiu derivat. No obstant açò, les dades podran ser conservades, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interès públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats
estadístiques.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en el compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local), així com en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al
responsable del tractament.
Les dades podran ser cedides o comunicades a càrrecs o empleats públics afectats per la queixa, suggeriment o agraïment; i aquells als quals siga necessari o obligatori
cedir aquestes per a poder gestionar la seua sol·licitud, segons Llei.
Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. A aquests efectes, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de
l'Ajuntament Plaça de Pere Cornell 1 o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpo@almassora.es).
En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al mateix temps, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o
document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document
identificatiu del mateix.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
(www.agpd.es).

La persona sol·licitant o representant
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