Ajuntament de Cocentaina
Plaça de la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I

REGISTRE VOLUNTARI DE LICITADORS
DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA
DADES DE L'INTERESSAT (*)
Nom i cognoms / Raó social
Telèfon de contacte:

DNI / NIF
Correu electrònic:

DADES DEL REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS) (*)
Nom i cognoms / Raó social

DNI / NIF

NOTIFICACIONS
Rebre les notificacions electrònicament (necessària la signatura digital). Correu electrònic d'avís:
Enviar les notificacions en paper al domicili:
Població:

Codi Postal:

Província:

CONTRACTES A QUÈ PODEN OPTAR SEGONS EL SEU OBJECTE SOCIAL I/O CLASSIFICACIÓ
1.- OBRES:
Pavimentació

Edificació

Aigua potable

Pintura

Obres en patrimoni històric
Altres:

2.- SUBMINISTRAMENTS
Material d'oficina

Material de neteja

Material fontaneria

Material d'electricitat

Material informàtic

Vestuari industrial (EPIS)

Material d'obra

Articles de regal (personalitzats, publicitaris,...)

Organitzador festes i esdeveniments

Forn de pa

Pastisseria

Carnisseria

Floristeria

Altres:

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA
De conformitat amb l'establit en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre,
LOPD d'ara endavant) li informem que les dades que Vè. aporta en aquest procés seran incorporats a un fitxer la titularitat del
qual correspon a l'Excm. Ajuntament de Cocentaina, i la finalitat del qual és la gestió i tramitació de la seua sol·licitud. Amb la
signatura i/o lliurament d'aquest document Vè. manifesta el seu consentiment per al tractament de les seues dades per part de
l'Ajuntament de Cocentaina per a la finalitat especificada. Així mateix, Vè. manifesta el seu consentiment perquè les seues dades
puguen ser cedits o comunicats a altres departaments de l'Ajuntament de Cocentaina i/o a altres Administracions Públiques el
concurs de les quals siga necessari per a la finalitat indicada, així com en els casos contemplats per la pròpia LOPD. Vè. podrà
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la LOPD dirigint una carta al Registre General de
l'Ajuntament de Cocentaina, situat en Plaça de la Vila,1, 03820 Cocentaina o a través del Registre Electrònic (www.cocentaina.
sedelectronica.es). En aquesta carta ha d'incloure la seua sol·licitud, signada per Vè. o per una persona que ostente
representació o potestat legal suficient sobre Vè., així com fotocopia del NIF o document vàlid equivalent per a l'acreditació de la
seua identitat i (si escau) de la persona que li represente.

Ajuntament de Cocentaina
Plaça de la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I

REGISTRE VOLUNTARI DE LICITADORS
DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA
3.- SERVEIS
Consultors

Arquitectes/Enginyers

Advocats

Reprografia / Fotografia

Publicacions / Imprempta

Mitjans de comunicació

Notificacions

Paqueteria urgent

Vehícles (reparacions)

Neteja d'edificis
Altres:

Signatura de la persona interessada,

d

de

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA
De conformitat amb l'establit en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre,
LOPD d'ara endavant) li informem que les dades que Vè. aporta en aquest procés seran incorporats a un fitxer la titularitat del
qual correspon a l'Excm. Ajuntament de Cocentaina, i la finalitat del qual és la gestió i tramitació de la seua sol·licitud. Amb la
signatura i/o lliurament d'aquest document Vè. manifesta el seu consentiment per al tractament de les seues dades per part de
l'Ajuntament de Cocentaina per a la finalitat especificada. Així mateix, Vè. manifesta el seu consentiment perquè les seues dades
puguen ser cedits o comunicats a altres departaments de l'Ajuntament de Cocentaina i/o a altres Administracions Públiques el
concurs de les quals siga necessari per a la finalitat indicada, així com en els casos contemplats per la pròpia LOPD. Vè. podrà
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la LOPD dirigint una carta al Registre General de
l'Ajuntament de Cocentaina, situat en Plaça de la Vila,1, 03820 Cocentaina o a través del Registre Electrònic (www.cocentaina.
sedelectronica.es). En aquesta carta ha d'incloure la seua sol·licitud, signada per Vè. o per una persona que ostente
representació o potestat legal suficient sobre Vè., així com fotocopia del NIF o document vàlid equivalent per a l'acreditació de la
seua identitat i (si escau) de la persona que li represente.

