
Plaça Palau, 1 Castellonet de la Conquesta 46726 (Valencia) 
TLF/FAX: 962 887 028 
www.castellonetdelaconquesta.es / castellonetconquesta.ayunt@cv.gva.es

INSTÀNCIA

DADES PERSONALS

NOM I COGNOMS DNI/CIF

MUNICIPI ADREÇA

EMAIL

    EN NOM I REPRESENTACIÓ DE

EXPOSA

SOL.LICITA

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT
 DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN

IL.LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DEL 
EXCL·LM AJUNTAMENT DE  

CASTELLONET DE LA CONQUESTA

AJUNTAMENT DE  
CASTELLONET DE LA CONQUESTA

De conformitat amb la Llei Orgànica de 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, se li informa que les seues dades s'incorporaran a 
un fitxer propietat d'aquest Ajuntament, que s'utilizaran per als fins d'aquesta sol·licitud i no es cediran a cap tercer, excepte per obligacions 
legals i a altres administracions públicques destinatàries del tractaments. S'autoritza a l'Ajuntament de Castellonet de la Conquesta a comprovar 
i completar les dades necessàries per aquesta sol·licitud. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició s'ha de dirigir a 
l'Ajuntament Plaça Palau, 1, i adjuntar la documentació acreditativa de la seua identitat. 

AVÍS LEGAL

    TELÈFON 1 TELÈFON 2
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