ANNEX 1
SOL·LICITUD PER A L’ADQUISICIÓ DELS VALS DE COMPRA PER A LA PROMOCIÓ I
REACTIVACIÓ DEL COMERÇ LOCAL DE LLOSETA
Nom i llinatges:
DNI/CIF:
Adreça:

CP:

Localitat:

Correu electrònic:

Telèfon:

Representat per:

DNI:

DECLAR:
Que aporto la documentació que es demana al punt 3 de les bases reguladores
de la concessió dels vals de compra que s’emmarca dins del programa de
reactivació econòmica del comerç local Tasta Lloseta, per poder adquirir els
vals de compra i per la present,
SOL·LICIT:
Adquirir un total de:
1 val
2 vals
3 vals
Signatura de l’interessat/da
Lloseta,

de/d’

de 202_

AL SR. BATLE DE LLOSETA
Ajuntament de Lloseta
C/ Pou Nou, 3, Lloseta. 07360 (Illes Balears). Tel. 971514033. Fax: 971519432

De conformitat al que disposa la LO 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, s'informa als interessats que les dades personals contingudes en la sol·licitud
d'admissió, documentació que s'acompanyi a aquesta o que es generi de resultes d'aquesta convocatòria,
són objecte de recollida per al seu tractament única i exclusivament per a l’exercici de funcions pròpies
d’aquesta Administració, dins el present procediment selectiu per a la seva convocatòria, tramitació,
qualificació i resolució, per la qual cosa s’informa que les dades s’incorporaran a un fitxer de dades de
caràcter personal, del qual és responsable aquest Ajuntament, i que en cas que sigui necessari als
efectes de complir amb els principis de publicitat i transparència del procediment, algunes dades
personals dels aspirants poden ser publicades en el BOIB o al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament.
Que en aquest acte l’Ajuntament informa les interessades/ts del dret de les persones físiques a accedir a
les seves dades, a rectificar-les i a cancel•lar-les. Aquests drets podran ser exercits per mitjà d’escrit
adreçat al responsable del fitxer a l’adreça postal següent: 07360 –Lloseta –C/ Pou Nou, 3. Que així
mateix se m’informa en aquest acte que les dades personals de persones físiques contingudes en la
proposició només seran objecte de cessió o comunicació en els casos, condicions, i amb previ
compliment dels requisits establerts en la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
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