AJUNTAMENT DE GANDIA

SOL·LICITUD D'ELECCIÓ DEL MITJÀ DE COMUNICACIÓ
SOLICITUD DE ELECCIÓN DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN
DADES DEL SOL·LICITANT DATOS DEL SOLICITANTE
DNI/NIF/CIF

Primer cognom / R. Social

DADES DEL REPRESENTANT (si correspon)

Primer apellido

Segon cognom Segundo apellido

DATOS DEL REPRESENTANTE (si corresponde)

S’adjunta DNI/CIF del representant Se adjunta DNI/CIF del representante

DNI/NIF/CIF

Primer cognom

Nom Nombre

Primer apellido

S’adjunta doc. acreditatiu representació Se adjunta doc. acreditativa representación

Segon cognom Segundo apellido

Nom Nombre

MITJÀ DE COMUNICACIÓ MEDIO DE COMUNICACIÓN
Que el mitjà triat per a comunicar-se amb esta Administració és el següent:
Notificació en paper, mitjançant correu postal a l'adreça següent:

Notificación en papel, mediante correo postal a la siguiente dirección:

Notificació telemàtica, mitjançant comparecència electrònica en la seu de l'Ajuntament de Gandia, gandia.sedelectronica.es. Indiqueu c/e
Notificación telemática, medio comparecencia electrónica en la Sede del Ayuntamiento de Gandia, gandia.sedelectronica.es. Indicar email:

Requereix certificat digital

SOL·LICITA

Requiere certificado digital

SOLICITA

Que, d'acord amb l'article 27.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als serveis públics,
es considere presentada la sol·licitud d'elecció del mitjà de comunicació amb esta Administració.
Que de conformidad con el artículo 27.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos se tenga por presentada la solicitud de elección del medio de comunicación con esta
Administración.
DATACIÓ I FIRMA

FECHA Y FIRMA

Nom i cognoms Nombre y apellidos
Firma:

Gandia, .............................. de/d' ........................................................... de .............................

Sra. Alcaldessa de l’Excm. Ajuntament de Gandia

Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Gandia

Conformement amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l'informa del
següent:
— Les dades de caràcter personal que s'obtinguen de la seua sol·licitud s'incorporaran i es tractaran de forma confidencial en un
fitxer propietat d'aquest Ajuntament.
— Les dades obtingudes en aquesta instància es podran utilitzar, salvaguardant-ne la identitat, per a la realització
d'estadístiques internes.
— Vosté tindrà la possibilitat d'accedir, en qualsevol moment, a les dades facilitades, així com de sol·licitar-ne, si pertoca, la
rectificació, l'oposició o la cancelació, mitjançant una comunicació escrita a aquest Ajuntament, adjuntant-hi la documentació
acreditativa de la seua identitat.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo
siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero
propiedad de este Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas
internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su
rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a
este Ayuntamiento.
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