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AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA – I. BALEARS)

SOL·LICITUD

Nom i llinatges

Núm
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REGISTRE D’ENTRADA

Núm. _________Data,_________

Negociat,____________________

DNI

Actua (en nom propi / en representació de)

Adreça de notificacions

Codi postal

Email

EXPOSA Que:

Per això demano que

Signat

de

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DES CASTELL
Pl. Esplanada, 5 - 07720 ES CASTELL (Balears) / CIF P-0706400-I / Tel. 971 36 51 93 - Fax. 971 36 54 12
www.aj-escastell.org
registre@aj-escastell.org

ADVERTIMENT: D’acord amb el reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de
2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades, us informem que les dades personals que ens faciliteu seran incloses en un fitxer automatitzar als
efectes de poder processar les peticions recollides i/o realitzar comunicacions sobre informacions derivades de les
mateixes. Així mateix us informem de la possibilitat d’exercir els drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit),
oposició, limitació del tractament, portabilitat, dret a la informació i reclamació, en els temes inclosos a la legislació
vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l’Ajuntament des Castell (Pl. Esplanada 5, 07720 – Es
Castell o mitjançant la carpeta ciutadana a www.carpetaciutadana.org/web/portal.aspx?Con=Conexion008.

