Faig arribar a l'Ajuntament la següent:

INSTÀNCIA PER LA SOL·LICITUD D'HORTS URBANS MUNICIPALS
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Nom:
Document d'identificació:
Correu electrònic:
Adreça:
Població:

Telèfon:

Província:

Mòbil:

Codi postal:

Dades identificatives del/la representant:
Els poders ja s'han presentat i continuen vigents

F106

Nom:
Document d'identificació:
Correu electrònic:
Adreça:
Població:

S'acredita la representació

Telèfon:

Província:

Es declara la representació

Mòbil:

Codi postal:

Us exposo:
Que estic interessat/da formar part de la llista d'espera per adquirir un hort en cas de futures renúncies dels actuals adjudicataris.
Que reuneixo els requisits exigits a l'esmentat procés:
- No tenir cap parcela agrícola d'horta en propietat en el terme municipal de Sant Feliu de Guíxols
- No tenir cap deute amb l'Ajuntament en concepte d'impostos, tributs i/o taxes municipals
- Que sóc l'única persona de la meva unitat familiar que opta a l'adjudicació d'un hort

Davant l'anteriorment exposat, us demano:
Ser admès/sa en aquest procediment d'adjudicació.
Accepto la notificació electrònica

Correu-e d'avís:

Tel. mòbil:

Signatura:
Sant Feliu de Guíxols:

Imprimir
(Recordeu signar la instància)

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç
Electrònic, les dades personals que subministreu, inclosa la vostra adreça electrònica, s'inclouran en el fitxer automatitzat "Registre general d'entrada i sortida de documents", del qual
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols és responsable, i seran objecte de tractament per a la finalitat exclusiva de gestionar les entrades i sortides de documents, d'acord amb el que estableixen
els articles 151 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Les dades esmentades també seran objecte de tractament per la unitat administrativa a la qual correspongui el coneixement de l'assumpte, amb les mateixes garanties esmentades per al seu
tractament en el Registre i d'acord amb la política de protecció de dades de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Les dades personals només seran cedides als òrgans judicials o a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament, o a altres administracions per a l'exercici de les mateixes
competències, segons allò establert a l'article 21 de la LOPD i la resta de legislació aplicable.
Podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i canceŀlació que legalment us corresponen adreçant-vos a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols o bé per correu postal a l'adreça següent: Plaça del Mercat, 6-9, 17220 - Sant Feliu de Guíxols. Referència: Protecció de dades.
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