Ajuntament de Cocentaina

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

ANNEX TRANSMISSIÓ D'AUTORITZACIÓ
Sr./Sra.:

en nom propi, amb DNI
o en representació de

amb CIF núm.:

i domicili a

CP:
Població:
titular del lloc núm.:

Telèfon:
autoritzat en data:

COMUNIQUE LA TRANSMISSIÓ DE L'AUTORITZACIÓ a
amb DNI núm.:

/o a

amb DNI núm.:

/o a

en representació de:
amb CIF núm:

i domicili a

a partir de la data següent:
DOCUMENTACIÓ A APORTAR PEL NOU TITULAR

NIF
ALTA EN EL CENS D'OBLIGATS TRIBUTARIS DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
ALTA EN L'IAE
ALTA EN LA SEGURETAT SOCIAL
ACREDITACIÓ QUE COMPTA AMB UNA PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL MÍNIMA DE
150.000€, AIXÍ COM L'ACREDITACIÓ DEL PAGAMENT DE LA MATEIXA
Signat:

Signat:

El transmissor

El nou titular

Ajuntament de Cocentaina

Plaça la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I
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: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registe General. Plaça de la Vila, 1. 03820
Cocentaina.
Finalitat: Poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d'ells, així com altres activitats
municipals sol·licitades per l'interessat.
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.
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.
Signatura:

A Cocentaina, el
dd/mm/aaaa

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

