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 DADES DEL SOL·LICITANT:

 Nom i Cognoms:

 DNI/CIF:  Telèfon:

 Adreça:  C.P:

 Població:  Provincia:

 Correu electrònic:

 En representació de:  DNI/CIF:

Autoritze la utilització de les meues dades –adreça de correu electrònic i/o telèfon- per a la recepció de comunicacions d'índole municipal, per part de l'Ajuntament. 

 EXPOSE:

 I per tot allò DEMANE:

Signatura Picanya, de de 

Cognoms Nom DNI/PASSAPORT Nacionalitat Data Naixement

Que actualment resideix a l'habitatge ubicat a 
  
Que tinc la intenció de reagrupar a les persones que a continuació s’indiquen:

Informe d’adequació de l’habitatge indicat. 

 Les dades per vostè facilitats seran inclosos en un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Picanya, la finalitat del qual és gestionar les petició/és manifestada/s en el present document. 
  
Així mateix, informem que les seues dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder 
gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei. 
  
En cas que vostè així ho sol·licite marcant la casella següent, les seues dades podran ser utilitzats per a gestionar l'enviament de comunicacions sobre informació municipal a través de 
correu electrònic mitjà de comunicació electrònic equivalent.  
            
Conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Vè. pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, ben 
enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia de la seua D.N.I., Passaport, NIE o un altre document d'identificació equivalent, dirigida a l'AJUNTAMENT DE PICANYA. 
Plaza Espanya, 1, CP 46210 Picanya (València).

Documentació a aportar: 
             Escriptura de propietat / Contracte de lloguer de l'Habitatge. 
             DNI de la persona sol·licitant.
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 DADES DEL SOL·LICITANT:
 Nom i Cognoms:
 DNI/CIF:
 Telèfon:
 Adreça:
 C.P:
 Població:
 Provincia:
 Correu electrònic:
 En representació de:
 DNI/CIF:
 EXPOSE:
 I per tot allò DEMANE:
Signatura
Picanya, 
de 
de 
Cognoms
Nom	
DNI/PASSAPORT
Nacionalitat
Data Naixement
Que actualment resideix a l'habitatge ubicat a
 
Que tinc la intenció de reagrupar a les persones que a continuació s’indiquen:
Informe d’adequació de l’habitatge indicat. 
 Les dades per vostè facilitats seran inclosos en un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Picanya, la finalitat del qual és gestionar les petició/és manifestada/s en el present document.
 
Així mateix, informem que les seues dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.
 
En cas que vostè així ho sol·licite marcant la casella següent, les seues dades podran ser utilitzats per a gestionar l'enviament de comunicacions sobre informació municipal a través de correu electrònic mitjà de comunicació electrònic equivalent. 
           
Conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Vè. pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, ben enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia de la seua D.N.I., Passaport, NIE o un altre document d'identificació equivalent, dirigida a l'AJUNTAMENT DE PICANYA. Plaza Espanya, 1, CP 46210 Picanya (València).
Documentació a aportar:              Escriptura de propietat / Contracte de lloguer de l'Habitatge.              DNI de la persona sol·licitant.
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