FIRA DE TOTS SANTS COCENTAINA 2019
Festa d'Interés Turístic Nacional
Bé d'Interés Cultural Immaterial (BIC)
Plaça de la Vila, 1 (03820) COCENTAINA - TLF.: 96 559 00 51
www.firadecocentaina.org
info@firadecocentaina.org

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
D'ASSOCIACIONS
TERMINI MÀXIM DE PRESENTACIÓ: 31 D'AGOST DE 2019
DADES EXPOSITOR
CIF/NIF:

NOM/RAÓ SOCIAL:
DIRECCIÓ:

NÚM:

POBLACIÓ:

PROVÍNCIA:

TELÈFON 1:

TELÈFON 2:

CODI POSTAL:

E-MAIL:

MÒBIL:

SECTOR EXPOSICIÓ

OBERTURA DE LOCAL - PLANTA BAIXA:
DIRECCIÓ:
OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA (MÀXIM 2 METRES LINEALS):
DIRECCIÓ APROXIMADA DE LA UBICACIÓ SOL·LICITADA:
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

NIF DEL SOL·LICITANT
LLICÈNCIA D'OBERTURA / AUTORITZACIÓ TEMPORAL (PER ALS DIES DE FIRA) - EN CAS D'OCUPAR LOCAL COMERCIAL
MEMÒRIA EXPLICATIVA PROJECTES ASSOCIACIÓ
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ: Tota la informació sobre nom, horaris, preu, etc en el document Ref. CPFTS7

Cocentaina,

de

de 2019

Signat:

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament:
Ajuntament de Cocentaina - CIF:P0305600I
Delegat de Protecció de Dades:
Correu postal: Registre General. Plaza de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Correu electrònic: dpd@cocentaina.org
Finalitat: Poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d'ells, així com altres activitats municipals sol·licitades per
l'interessat.
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Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una missió que es realitza en interès públic o en l'exercici
de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú o pel seu consentiment informat,
lliure, específic i atorgat per voluntat de consentir, de manera inequívoca.
Destinataris: Les dades es comunicaren a altres Administracions Públiques sempre que siga necessari i existisca normativa legal que ho
empare. L'Entitat té contractats serveis electrònics amb diversos proveïdors que són encarregats de tractaments de les dades segons els
contractes signats entre les parts. Aquesta relació és consultable en https://www.cocentaina.es/proveedores
Drets: Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seues dades personals o no. Les
persones interessades: tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al tractament de les seues dades i portabilitat de
dades tal com es detalla en la "Informació Addicional".
Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça: http://cocentaina.
sedelectronica.es/privacy#note6

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades
He sigut informat que aquesta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que
l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives.
Preste el meu consentiment exprés, inequívoc i informat perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que
l'acompanya puguen ser utilitzades per a la tramitació de la seua sol·licitud.

Preste el meu consentiment perquè l'entitat realitze consultes de les dades del sol·licitant/representant que disposen altres
administracions a traves dels serveis interoperables i plataformes d'intermediació de dades.

