SOL·LICITUD SORTEIG PER A LA RECOL·LECCIÓ DE COLLITES DE TITULARITAT MUNICIPAL
A. PERSONA INTERESSADA (*)
Nom :
Cognoms
Carrer
Bústia
Urbanització
CP
Fax

DNI / NIE

Província
Adreça electrònica

Núm.
Pis
Apartat de correu s
Població
Telèfon

Porta

B. PERSONA REPRESENTANT LEGAL
Si el sol·licitant no és l’interessat, cal omplir els camps
Nom / Nombre:
Cognoms / Apellidos:

DNI/NIE:
Telèfon / Teléfono

C. SOL·LICITA
Que una vegada presentat el següent escrit, l’admeta i de conformitat amb el següent, previs els tràmits oportuns, acorde la
meua participació en el sorteig per a obtenir l'adjudicació de recol·lecció de la collita de titularitat municipal de:
 garroferes
 oliveres
El signant es compromet a acceptar les bases de la present convocatòria, i també a facilitar tota la informació que necessite
l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, i declara que són certes les dades consignades en la present sol·licitud.
Declare, sota la meua responsabilitat, que la collita no va a ser comercialitzada amb destinació per a consum animal i/o humà.

D. DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
 Cal mostrar el DNI-NIE original
 En cas d’atur algun membre de la unitat familiar: Certificat de situación laboral o còpia del Darde actualitzat
 Declaració de l’IRPF 2019 de tots els membres de la unitat familiar.
La Pobla de Vallbona, /a

d’/de

de 2020

Signatura persona interessada
ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA

(*)L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona tractarà les dades facilitades per vosté, en qualitat de Responsable de
Tractament, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud manifestada en aquest document, dins del procediment administratiu
corresponent.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dade s personals radica en l’exercici dels poders públics o
competències conferits o, si escau, la necessitat de compliment d’una missió realitzada en interés públic.
Les dades es conservaran durant el termini de temps que estiga vigent l’expedient administratiu o, si escau, pel temps de
resolució d’un procediment contenciós administratiu derivat. No obstant això, les dades podran ser conservades, si escau,
amb fins d’investigació científica i històrica o fins estadístics.
Les dades no se cediran a tercers, excepte que es comuniquen a les entitats públiques o privades, a les quals siga
necessari o obligatori cedir-les per a poder gestionar-ne la sol·licitud, en els supòsits previstos segons la Llei.Vosté podrà
exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. A aquests efectes, haurà de presentar un
escrit en el registre d’entrada de l’Ajuntament (Av. Colom 93, 46185 La Pobla de Vallbona, València) o, si escau, al nostre
delegat de Protecció de dades dpd@lapobladevallbona.es.
En l’escrit caldrà especificar quins d’aquests drets sol·licita que siga satisfet i, al seu torn, hi caldrà mostrar o, en cas
d’enviament postal, acompanyar-hi la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas d’actuar mitjançant
representant, legal o voluntari, s’hi haurà d’aportar també el document que n’acredite la representació i el document
identificatiu corresponent.Per tant, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà
interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

E. AUTORITZACIÓ PER A OBTENIR INFORMACIÓ CEDIDA PER ALTRES ADMINISTRACIONS
Sr. / Sra.
, amb DNI
, signatària
del següent escrit autoritza l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona a obtenir la informació estrictament necessària per a comprovar la
concurrència dels criteris i requisits requerits per a la tramitació de la sol·licitud de participación en el sorteig per a l’adjudicació de
recollida de collita de titularitat municipal.

La informació que es requereix serà la que conste en les bases de dades de:

X
X
X
X
X

X
X

Ajuntament de la Pobla de Vallbona
L’Agència Tributària (AEAT)
Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SPEE-INEM)
SERVEF
La Direcció general de Policia del Ministeri de l'Interior
L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

La informació obtinguda mitjançant el següent consentiment explicite que serà utilitzada únicament en l'expedient administratiu que
es tramitarà com a conseqüència de la present sol·licitud, i en tot cas en el seu tractament l'Ajuntament estarà subjecte a les
disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i a la restant normativa bàsica que resulte
d'aplicació per a la resolució.

SOL·LICITANT BENEFICIARI
NOM I COGNOMS :
DNI / NIE

Signatura

Autorització dels altres membres de la unitat familiar del sol·licitant (majors de 16 anys):
(S'entén per unitat familiar la formada per la persona sol·licitant, el/la cònjuge, parella de fet o units per relació anàloga d'afectivitat,
els fills menors de 26 anys o majors de 26 que tinguen una discapacitat d'almenys el 33% i que convisquen amb la persona
sol·licitant).
PARENTIU AMB LA
PERSONA SOL·LICITANT

NOM I COGNOMS

La Pobla de Vallbona,

DNI / NIE

Signatura

/a ______ d’/de ____________ de ____________

