INSTANCIA
CONCURSO DE BELENES 2018
SECCIÓN: CENTROS EDUCATIVOS DE RIBA-ROJA DE TÚRIA

Yo _______________________________ con DNI ____________________ y en
Calidad de ______________________ del centro educativo denominado
____________________________, teléfonos _____________/_______________,
con domicilio en

______________________ de _________________________

con CP: ________________.

Expone:
- Que enterado/a del CONCURSO DE BELENES 2018, de la categoría de CENTROS
EDUCATIVOS.
- Que he leído y acepto las bases del CONCURSO DE BELENES 2018.

Riba-roja de Túria a

de diciembre del 2018.

La persona interesada.

Firma:

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de Carácter Personal, los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero
gestionado por la Oficina de Participación ciudadana y Transparencia, y cuyo responsable es el
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. Los datos registrados son necesarios para la gestión del
concurso de Belenes Navideños. Las personas solicitantes podrán ejercer su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición a los datos personales registrados ante el ayuntamiento
de Riba-roja de Túria, dirigiendo su solicitud al Registro de Entrada de la misma, cuya
dirección es Plaza del Ayuntamiento, 9 46190
Valencia. Asimismo, pueden tramitar dicha
solicitud a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento si dispone de los certificados
digitales oportunos.

INSTÀNCIA
CONCURS DE BETLEMS 2018
SECCIÓ: CENTRES EDUCATIUS DE RIBA-ROJA DE TÚRIA

Jo _______________________________ amb DNI ____________________ i en
Calitat de ______________________ del centre educatiu denominat
____________________________, telèfon _____________/_______________,
amb domicili en

______________________ de _________________________

amb CP: ________________.

Exposa:
- Que assabentat/a de el CONCURS DE BETLEMS 2018, de la secció de CENTRES
EDUCATIUS.
- Que he llegit i accepte les bases del CONCURS DE PESSEBRES 2018.

Riba-roja de Túria a

de desembre del 2018.

La persona interessada.

Signatura:

De conformitat amb l'establit en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, les dades personals facilitades s'incorporaran a un fitxer
gestionat per l'Oficina de Participació ciutadana i Transparència, i el responsable de la qual
és l'Ajuntament de Riba-roja de Túria. Les dades registrades són necessaris per a la gestió
del concurs de Pessebres Nadalencs. Les persones sol·licitants podran exercir el seu dret
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades personals registrades davant
l'ajuntament de Riba-roja de Túria, dirigint la seua sol·licitud al Registre d'Entrada de la
mateixa, l'adreça de la qual és Plaça de l'Ajuntament, 9 46190 València. Així mateix, poden
tramitar aquesta sol·licitud a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament si disposa dels
certificats digitals oportuns.

