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C/ Major, 9 – 03330 Crevillent (Alicante)
96 540 15 26
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Solicitud de Instancia Genérica
Sol·licitud de'Instància Genèrica
DATOS DEL SOLICITANTE / DADES DEL SOL·LICITANT
N.I.F

Nombre y apellidos / Nom i cognoms

Dirección / Adreça

Teléfono / Telèfon

Num.

C. Postal / C. Postal

Municipio / Municipi

Provincia / Província

Correo electrónico / Correu electrònic

EXPONE / EXPOSA

SOLICITA / SOL·LICITA

OTROS (especificar) / ALTRES (especificar)

Fecha / Data
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT
SR. ALCALDE-PRESIDENT DEL EXCM. AJUNTAMENT DE CREVILLENT
Los datos de carácter personal aportados en el impreso y, en su caso, la documental acompañante, son incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Crevillent, para la
atención de la solicitud/es, con arreglo al ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Sus datos podrán ser cedidos o comunicados a terceros, en los
supuestos previstos, según Ley. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, NIE u otro documento de identificación equivalente
dirigida al Ayuntamiento de Crevillent, situada en la Calle Mayor, 9, CP 03330, Crevillent (Alicante)./Les dades de caràcter personal aportats en l'imprés i, si és el cas, la documental
acompanyant, són inclosos en un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Crevillent, per a l'atenció de la solicitud/es, d'acord amb l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues
competències. Les seues dades podran ser cedides o comunicades a tercers, en els supòsits previstos, segons Llei. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI,
Passaport, NIE o un altre document d'identificació equivalent dirigida a l'Ajuntament de Crevillent, situada en el Carrer Major, 9, CP 03330, Crevillent (Alacant) .

