IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA
RAÓ SOCIAL / NOM COMERCIAL:
TELÈFON DE CONTACTE:
CORREU ELECTRÒNIC:

IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA ASSISTENT
COGNOMS:
NOM:
DNI:

BLOC/S AL/S QUE S’INSCRIU
BLOC I: Gestió de PYMES
BLOC II: Creixement de PYMES
BLOC III: Motivació de PYMES
Les inscripcions es podran realitzar:
1. A través del correu electrònic: peconomica@cocentaina.org
2. Personalment al despatx del Departament de Promoció Econòmica
(1ª planta oficina técnica de l'Ajuntament, al C/ Sant Cristòfol).

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA
En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre,
LOPD) se li informa que les dades aportades en aquest procés seran incorporades a un fitxer la titularitat del qual
correspon a l'Ajuntament de Cocentaina, la seua finalitat és la gestió i tramitació d'aquesta sol·licitud. Amb la
signatura d'aquest document vosté atorga el consentiment per al tractament de les seues dades per part de
l'Ajuntament de Cocentaina per a la finalitat especificada. Així mateix, vosté manifesta el seu consentiment per a
que les seues dades puguen ser cedides o comunicades a altres departaments de l'Ajuntament de Cocentaina i/o
a altres Administracions Públiques el concurs de les quals siga necessàri per a la finalitat indicada, així com en
els casos contemplats per la pròpia LOPD. 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, ubicat a la Plaça de la
Vila,1, 03820 Cocentaina o a través del Registre Electrònic (cocentaina.sedelectronica.es). En aquesta carta ha
d'incloure la seua sol·licitud, signada per vosté o per una persona que ostente representació o potestat legal
suficient sobre vosté, així com fotocòpia del NIF o document vàlid equivalent per a l'acreditació de la seua identitat
i (en el seu cas) de la persona que en represente.
*Si vosté és menor de 14 anys no pot aportar dades personals, a menys que dispose d'autorització formal per part
d'una persona amb potestat suficient sobre vosté i l'autorització que acompanye la seua sol·licitud.

