PARTICIPACIÓ CIUTADANA
REGIDORIA DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

TU PROPOSES!
DADES PERSONALS (*) / DATOS PERSONALES (*)
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

DNI / CIF

DOMICILI / DOMICILIO

Domicili (Carrer/Plaça i número) / Domicilio (Calle/Plaza y número)
Codi Postal/Código Postal

Localitat / Localidad

Telèfon / Teléfono

Correu electrònic / Correo electrónico

Exposició i motivació de la proposta (cal especificar el màxim possible)
Exposición y motivación de la propuesta (se debe especificar el máximo posible)

Signatura / Firma,

Cocentaina

d

de

AJUNTAMENT DE COCENTAINA / AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA
(*) Les dades de caràcter personal que ens proporcioneu seran objecte de tractament i s'inclouran en un fitxer de dades el responsable del qual és l'Ajuntament de Cocentaina. La finalitat de
l'esmentat fitxer és la gestió de les dades dels ciutadans i ciutadanes en les seues relacions amb l'Ajuntament de Cocentaina i els seus organismes autònoms, i podràcedir-se a altres
administracions públiques. Tot això en els supòsits i amb els requisits que exigeix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de
14/12/99). El dret d'accés, rectificació,cancel·lació i oposició, es podrà exercir davant de l'Alcaldia de Cocentaina (Pl. de la Vila, 1 03820 Cocentaina).
(*) Los datos de carácter personal que nos proporcionan seran objeto de tratamiento y se incluirán en un fichero de datos el responsable del cual es el Ayuntamiento de Cocentaina. La
finalidad de dicho fichero es la gestión de los datos de los ciudadanos y ciudadanas en sus relaciones con el Ayuntamiento de Cocentaina y sus organismos autónomos, y podrá cederse a
otras administraciones púclicas. Todo ello en los supuestos y con los requisitos que exige la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (BOE núm. 298, de
14/12/99). El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, se podrá ejercer ante la Alcaldía de Cocentaina (Pl. de la Vila, 1 03820 Cocentaina).

