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

ANNEX II

SOL·LICITUD PARCEL·LA HORTS URBANS ECOLÒGICS L'ALCAVONET,
COCENTAINA - ASSOCIACIONS
DENOMINACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ:
NIF ASSOCIACIÓ:
Nom i cognoms del representant (President/a)
de

amb adreça a
C.P.

,telèfon

i DNI

,correu electrònic

, amb la present sol·licitud:

EXPOSE: que l'associació a la qual represente reuneix els requisits establerts en la convocatòria de
parcel·les d'hort social ecològic de l'Ajuntament de Cocentaina.
Que les dades relatives a constitució, finalitats de l'associació, número de socis i acreditació de la
personalitat dels seus representants són els que figuren en el Registre Municipal d'Associacions de
l'Ajuntament de Cocentaina.
DECLARE: Que:
Que coneix les condicions que regulen aquesta convocatòria i assumix les obligacions determinades en les
bases reguladores, en cas de resultar adjudicatària l'associació d'alguna de les parcel·les.
Per tot això, DEMANE: Formar part del procés de selecció PER A LA CONCESSIÓ D'AUTORITZACIÓ
D'UNA PARCEL·LA DINS DEL PROJECTE D'HORTS URBANS ECOLÒGICS.

Cocentaina,

d

de 20

Signat,
L'ALCADIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA

De conformitat amb l'establit en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre, LOPD
d'ara endavant) li informem que les dades que Vè. aporta en aquest procés seran incorporats a un fitxer la titularitat del qual correspon
a l'Excm. Ajuntament de Cocentaina, i la finalitat del qual és la gestió i tramitació de la seua sol·licitud. Amb la signatura i/o lliurament
d'aquest document Vè. manifesta el seu consentiment per al tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de Cocentaina per
a la finalitat especificada. Així mateix, Vè. manifesta el seu consentiment perquè les seues dades puguen ser cedits o comunicats a
altres departaments de l'Ajuntament de Cocentaina i/o a altres Administracions Públiques el concurs de les quals siga necessari per a
la finalitat indicada, així com en els casos contemplats per la pròpia LOPD. Vè. 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, situat en Plaça de la Vila,1, 03820
Cocentaina o a través del Registre Electrònic (cocentaina.sedelectronica.es). En aquesta carta ha d'incloure la seua sol·licitud, signada
per Vè. o per una persona que ostente representació o potestat legal suficient sobre Vè., així com fotocopia del NIF o document vàlid
equivalent per a l'acreditació de la seua identitat i (si escau) de la persona que li 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
potestad suficient sobre vosté i l'autorització que acompanye la seua sol·licitud.

Ajuntament de Cocentaina
Plaza de la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alicante) CIF: P-0305600-I

ANEXO II
SOLICITUD PARCELA HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS L'ALCAVONET,
COCENTAINA - ASOCIACIONES
DENOMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN:
NIF ASOCIACIÓN:
Nombre y apellidos del representante (Presidente/a)
de

con dirección en
C.P.
,teléfono
y DNI

,correo electrónico

, con la presente solicitud:

EXPONGO: que la asociación a la cual represento reune los requisitos establecidos en la
convocatoria de parcelas de huerto social ecológico del Ayuntamiento de Cocentaina.
Que los datos relativos a constitución, finalidades de la asociación, número de socios y
acreditación de la personalidad de sus representantes son los que figuran en el Registro Municipal
de Asociaciones del Ayuntamiento de Cocentaina.
DECLARO: Que:
Que concozco las condiciones que regulan esta convocatoria y asumo las obligaciones
determinadas en las bases reguladoras, en caso de resultar adjudicataria la asociación de alguna
de las parcelas.
Por ello, PIDO: Formar parte del proceso de selección PARA LA CONCESIÓN DE
AUTORIZACIÓN DE UNA PARCELA DENTRO DEL PROYECTO DE HUERTOS URBANOS
ECOLÓGICOS.
Cocentaina,

d

de 20

Firmado:
LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999 de 13 de diciembre,
LOPD en adelante) le informamos que los datos que Vd. aporta en este proceso serán incorporados a un fichero cuya titularidad
corresponde al Ayuntamiento de Cocentaina, y cuya finalidad es la gestión y tramitación de su solicitud. Con la firma y/o entrega de
este documento Vd. manifiesta su consentimiento para el tratamiento de sus datos por parte del Ayuntamiento de Cocentaina para la
finalidad especificada. Asimismo, Vd. manifiesta su consentimiento para que sus datos puedan ser cedidos o comunicados a otros
departamentos del Ayuntamiento de Cocentaina y/o a otras Administraciones Públicas cuyo concurso sea necesario para la finalidad
indicada, así como en los casos contemplados por la propia LOPD. Vd. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición que le otorga la LOPD dirigiendo una carta al Registro General del Ayuntamiento de Cocentaina, sito en Plaza de la Villa,1,
03820 Cocentaina o a través del Registro Electrónico (cocentaina.sedelectronica.es). En esta carta debe incluir su solicitud, firmada por
Vd. o por una persona que ostente representación o potestad legal suficiente sobre Vd., así como fotocopia del NIF o documento válido
equivalente para la acreditación de su identidad y (en su caso) de la persona que le represente.
*Si usted es menor de 14 años no puede aportar datos personales, a menos que disponga de autorización formal por parte de una
persona con potestad suficiente sobre usted y la autorización que acompañe su solicitud.

