
SOL.LICITUD D'INFORMACIÓ

DADES DEL SOL.LICITANT
DNI/NIF Primer Cognom/Raó social Segon cognom Nom 

Domicili (C/, Pl. Av.) Núm. Bl. Esc. Pis   Pta.  Codi Postal 

Municipi Província Tel. Mòbil Correu-e 

DADES DEL REPRESENTANT (si correspon) 

S'adjunta DNI/CIF del representant S'adjunta document acreditatiu de la representació 

DNI Primer cognom / Raó Social Segon cognom Nom 

INFORMACIÓ SOL.LICITADA 

MOTIVACIÓ

Signatura: 

Gandia,              de/d'                                    de 

 Sra. Alcaldessa de l'Excm. Ajuntament de Gandia 
Les dades que ens facilita seran incloses en un fitxer titularitat de l’Ajuntament de Gandia, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades en el present document. Així mateix, 
l’informem que les seues dades no seran cedides a tercers, llevat que siga necessari o obligatori comunicar-les a les entitats públiques per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els 
supòsits previstos en la legislació vigent. Conforme alas allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè pot exercir-ne els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, Passaport, NIE o altre document d’identificació equivalent, dirigida 
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Gandia – LOPD DRET INFORMACIÓ Plaça Major, 1 C.P. 46701 Gandia (València), o bé mitjançant el lliurament personal de la sol·licitud 
davant de l’esmentada oficina municipal, amb l’exhibició del DNI original o document equivalent.

Seleccionar el mitjà de notificació per rebre la informació (preferentment correu-e)

Correu-e Correu postal

Altres:__________________

Seleccionar el format  per accedir a la informació (per defecte .csv)             
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