
Plaça de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
 03820 COCENTAINA  (Alacant)   CIF: P-0305600-I   
Cementeri Municipal   

Ajuntament de Cocentaina

CERTIFICAT DRETS SOBRE NÍNXOL

Sr./Sra.:

i provist/a del DNI núm.:

veí/veïna de:

actuant en nom propi,

amb domicili a:  , núm:

COMPAREIX I CERTIFICA:

Posseir actualment els drets sobre el nínxol núm.: Tram:

del Pati:    del Cementeri Municipal d'aquesta Vila,

al qual es troben inhumades les restes de

El dret que ostenta el té com

    I que per la present, SOL·LICITA posseïr la titularitat d'aquest nínxol, previ pagament 

 de la Taxa  establida d'acord amb l'Ordenança Fiscal actualment en vigor.

Cocentaina  d de 20

Signat:



Ajuntament de Cocentaina

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
  
Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina  - CIF:P0305600I 
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registe General. Plaça de la Vila, 1. 03820 
Cocentaina. 
Finalitat: Gestió del cementeri municipal. 
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 i la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Destinataris: Les dades es comunicaren a altres Administracions Públiques sempre que siga necessari i existisca 
normativa legal que ho empare.  

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

Plaça la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)  CIF: P-0305600-I     

SÍ NO
Preste el meu consentiment perquè l'entitat realitze consultes de les dades de la persona 
sol·licitant/representant que disposen altres administracions a traves dels serveis interoperables i 
plataformes d'intermediació de dades.

Signatura:

A Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA 

Plaça la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      


Plaça de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67
 03820 COCENTAINA  (Alacant)   CIF: P-0305600-I  
Cementeri Municipal   
Ajuntament de Cocentaina
CERTIFICAT DRETS SOBRE NÍNXOL
Sr./Sra.:
i provist/a del DNI núm.:
veí/veïna de:
actuant en nom propi,
amb domicili a:
 , núm:
COMPAREIX I CERTIFICA:
Posseir actualment els drets sobre el nínxol núm.:
Tram:
del Pati:
   del Cementeri Municipal d'aquesta Vila,
al qual es troben inhumades les restes de
El dret que ostenta el té com
    I que per la present, SOL·LICITA posseïr la titularitat d'aquest nínxol, previ pagament
 de la Taxa  establida d'acord amb l'Ordenança Fiscal actualment en vigor.
Cocentaina
 d
de 20
Signat:
Ajuntament de Cocentaina
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 
Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina  - CIF:P0305600I
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registe General. Plaça de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Finalitat: Gestió del cementeri municipal.
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 i la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Destinataris: Les dades es comunicaren a altres Administracions Públiques sempre que siga necessari i existisca normativa legal que ho empare. 
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
Plaça la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alacant)  CIF: P-0305600-I     
SÍ
NO
Preste el meu consentiment perquè l'entitat realitze consultes de les dades de la persona sol·licitant/representant que disposen altres administracions a traves dels serveis interoperables i plataformes d'intermediació de dades.
Signatura:
A Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 
ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA 
Plaça la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alacant)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      
8.0.1291.1.339988.308172
	TextField1: 
	NumericField1: 
	CheckBox2: 0
	CheckBox1: 0



