Segell de registre

REGISTRE DE TÈCNICS PROFESSIONALS PER A PROJECTES I ESTUDIS,
REGISTRE DE COMERÇOS, EMPRESES I PROFESSIONALS

Dades del sol·licitant
Nom i cognoms

D.N.I. o N.I.E.

En representació de (nom i cognoms o raó social)

D.N.I., N.I.E. O C.I.F.

Domicili a efectes de notificació

Província

C.P.

Telèfon

Municipi

Correu electrònic

Sol·licitud
SOL·LICITA la inscripció a la Base de dades de professionals i empresaris amb la finalitat de ser convidat a participar en les contractacions
que realitzi l'Ajuntament i ser cedides als interessats en la seva activitat.

Autoritza expressament el tractament d'aquestes dades i la seva cessió o publicació amb les indicades finalitats.
Així mateix, aquestes dades serviran per facilitar-los a qualsevol persona interessada en contractar els serveis prestats per aquests.

Dades de l’empresa o professional
Nom de l’empresa o professional

D.N.I., N.I.E. O C.I.F.

Sector d’activitat

Direcció

C.P.

Província

Vilafamés, a

Telèfon

de

Municipi

Correu electrònic

de 20

Firma.

REGIDOR DELEGAT EN L’ÀREA D’URBANISME
Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que l'Ajuntament de Vilafamés incorporarà les seues
dades als fitxers, que s'utilitzaran per als fins d'aquesta sol·licitud i no se cediran a cap tercer , excepte per obligacions legals i a altres Administracions Públiques que
siguen les destinatàries del tractament. Addicionalment autoritza a l'Ajuntament de Vilafamés a comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta
sol·licitud, consultant tant els seus propis arxius com els d'altres Administracions Públiques que siguen necessaris. Per exercir els seus drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició dirigisca per escrit a l'Ajuntament a la següent adreça: Plaça de l'Ajuntament nº 1, Vilafamés, adjuntant una fotocòpia del seu document
nacional d'identitat o equivalent.

BASE DE DADES DE PROFESSIONALS I EMPRESES

Aquest Ajuntament va a constituir una base de dades amb professionals, autònoms i empreses
de qualsevol sector d'activitat per tal que puguen ser convidats a participar en les contractacions que
realitze l'Ajuntament.
D'alguna manera ha de figurar que és per a empreses, comerços, tècnics i professionals del
municipi, que bé tinguen el seu negoci o que visquen en el municipi.
Així mateix, aquestes dades serviran per facilitar-los a qualsevol persona interessada en
contractar els serveis prestats per aquests.
Els interessats hauran de subscriure el model de sol·licitud, tenint en compte que la inscripció
de la base de dades implica necessàriament l'autorització per facilitar-los a les persones que
puguen estar interessades.

Vilafamés a 23 de desembre 2015

Regidor d’Urbanisme, Festes i Noves tecnologies

Sergio Trilles Oliver

