
FIRA DE TOTS SANTS COCENTAINA 2018

Festa d'Interés Turístic Nacional

Plaça la Vila, 1 (03820) COCENTAINA - TEL.: 96 559 00 51   

www.firadecocentaina.org   info@firadecocentaina.org

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ PER AL CONCURS

TERMINI MÀXIM DE PRESENTACIÓ: 19 D'OCTURE DE 2018

E-MAIL:

TELÈFON CONTACTE:

PROVÍNCIA:POBLACIÓ:

CP:NÚM.:DIRECCIÓ:

NIF:NOM I COGNOMS:

 DADES PERSONALS

 DANÇA/BALL (*):

 MÚSICA (*):

  ACTIVITATS ARTÍSTIQUES (Marqueu la casella que corresponga):

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre, LOPD) se li 

informa que les dades aportades en aquest procés seran incorporades a un fitxer la titularitat del qual correspon a l'Ajuntament 

de Cocentaina, la seua finalitat és la gestió i tramitació d'aquesta sol·licitud. Amb la signatura d'aquest document vosté atorga 

el consentiment per al tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de Cocentaina per a la finalitat especificada. Així 

mateix, vosté manifesta el seu consentiment per a que les seues dades puguen ser cedides o comunicades a altres 

departaments de l'Ajuntament de Cocentaina i/o a altres Administracions Públiques el concurs de les quals siga necessàri per a 

la finalitat indicada, així com en els casos contemplats per la pròpia LOPD. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició que li atorga la LOPD dirigint una carta al Registre General de l'Ajuntament de Cocentaina, ubicat a la 

Plaça de la Vila,1, 03820 Cocentaina o a través del Registre Electrònic (www.cocentaina.sedelectronica.es). En aquesta carta 

ha d'incloure la seua sol·licitud, signada per vosté o per una persona que ostente representació o potestat legal suficient sobre 

vosté, així com fotocòpia del NIF o document vàlid equivalent per a l'acreditació de la seua identitat i (en el seu cas) de la 

persona que en represente.  

   

*Si vosté és menor de 14 anys no pot aportar dades personals, a menys que dispose d'autorització formal per part d'una 

persona amb potestat suficient sobre vosté i l'autorització que acompanye la seua sol·licitud.

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA

 NOTIFICACIONS

 Rebre les notificacions electrònicament (necessària la signatura digital). Correu electrònic d'avís:

 Enviar les notificacions en paper al domicili:

 Categoria infantil (menors de 16 anys)  Categoria sènior (majors de 16 anys)

(*) En el supost que els grups estiguen formats per persones majors i menors de 16 anys, participarà en la categoria corresponent a 

la majoria dels membres del grup.

 Categoria infantil (menors de 16 anys)  Categoria sènior (majors de 16 anys)

(*) En cas que els grups estiguen formats per persones majors i menors de 16 anys, participarà en la categoria corresponent a la  

      majoria dels membres del grup.

FIRA I FESTA  

Concurs Sol a Sol - IVª EDICIÓ
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 DADES COMPLEMENTÀRIES

  Adjunta material digital (marcar en cas afirmatiu)  

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre, LOPD) se li 

informa que les dades aportades en aquest procés seran incorporades a un fitxer la titularitat del qual correspon a l'Ajuntament 

de Cocentaina, la seua finalitat és la gestió i tramitació d'aquesta sol·licitud. Amb la signatura d'aquest document vosté atorga 

el consentiment per al tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de Cocentaina per a la finalitat especificada. Així 

mateix, vosté manifesta el seu consentiment per a que les seues dades puguen ser cedides o comunicades a altres 

departaments de l'Ajuntament de Cocentaina i/o a altres Administracions Públiques el concurs de les quals siga necessàri per a 

la finalitat indicada, així com en els casos contemplats per la pròpia LOPD. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició que li atorga la LOPD dirigint una carta al Registre General de l'Ajuntament de Cocentaina, ubicat a la 

Plaça de la Vila,1, 03820 Cocentaina o a través del Registre Electrònic (www.cocentaina.sedelectronica.es). En aquesta carta 

ha d'incloure la seua sol·licitud, signada per vosté o per una persona que ostente representació o potesta legal suficient sobre 

vosté, així com fotocòpia del NIF o document vàlid equivalent per a l'acreditació de la seua identitat i (en el seu cas) de la 

persona que en represente.  

   

*Si vosté és menor de 14 anys no pot aportar dades personals, a menys que dispose d'autorització formal per part d'una 

persona amb potestat suficient sobre vosté i l'autorització que acompanye la seua sol·licitud.

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA

Si teniu actuacions gravades i/o publicades en algun lloc web de la xarxa, indiqueu a continuació els  

enllaços amb les adreces corresponents per accedir-hi .

 de  d

Signatura,

PRESTA EL SEU CONSENTIMENT per a que l'entitat realitze consultes de les dades de la persona sol·licitant o persona 

representant a través de la Plataforma d'Intermediació de Dades i altres serveis interoperables.
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