SOL·LICITUD/SOLICITUD
DADES PERSONALS/DATOS PERSONALES
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I

COM A / EN CALIDAD DE

ADREÇA / DIRECCIÓN

LOCALITAT

Telèfon

FETS I RAONS / HECHOS Y RAZONES

SOL·LICITUD/SOLICITUD
INFORME SOBRE INTEGRACIÓN SOCIAL conforme al artículo 68.3 LO 4/2000, de 11 de enero,
y art.142.2 del RD 557/2011, de 20 de abril

D'acord amb el que estableixen els articles 27 i 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, i els articles 45 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, CONSENTISC I AUTORITZE l'Ajuntament
de Borriana per a la utilització del següent correu electrònic com a mitjà preferent per a la pràctica de les notificacions
i/o comunicacions que se m'hagen de remetre en relació amb
De acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos, y los artículos 45 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, CONSIENTO Y AUTORIZO al Ayuntamiento de
Burriana para la utilización del siguiente correo electrónico como medio preferente para la práctica de las notificaciones y/o
comunicaciones que se me deban remitir en relación a:

Este procediment.
Este i futurs procediments

Correu electrònic :
Decret.- Passe a efectes procedents a

Documents que s'adjunten:

Signatura del sol·licitant
Firma del solicitante

Documentos que se adjuntan:
per la seua tramitació. Borriana, a

SR. ALCALDE - PRESIDENT DEL MAGNíFIC AJUNTAMENT
DE BORRIANA

DATA / FECHA

BORRIANA

Les dades de caràcter personal que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l’Ajuntament de Burriana, com a titular responsable del fitxer, en l’ús de les
funciones pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, se l’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, tot això de
conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999). // Los datos de carácter
personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Burriana, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones
propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).

