Plaça Major, 1
46133 Meliana (València)
Tel. 96 149 00 65 rrss@meliana.es

SOL·LICITUD GENERAL
DADES PERSONALS
Cognoms i nom

, amb DNI

(si cal) en representación de

, amb DNI/CIF

adreça
localitat
fax

, núm.
, C.P.

, província

pta.
, tel.

i adreça electrònica

EXPOSE:
(si cal, continueu en un
segon full)

Que he llegit i entenc la normativa de funcionament del curs 2021-2022 i la
informació de les condicions de participació en l’Escola Municipal de
Dansa i Teatre, publicada per part del Servei de Cultura-IMC de
l’Ajuntament de Meliana al web www.imcmeliana.es . I estant d’acord i
acceptant les mateixes.

SOL·LICITE:
(si cal, continueu en un
segon full)

Siga acceptada la matrícula del meu fill, filla o fills en l’anomenada activitat
Siga acceptada la meua matrícula en l’anomenada activitat

DOCUMENTS QUE S’HI ADJUNTEN:

He rebut la informació corresponent a la protecció de dades de caràcter personal
(signatura)

Meliana, _____ de/d’ ________ de ______

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE MELIANA

Plaça Major, 1
46133 Meliana (València)
Tel. 96 149 00 65 rrss@meliana.es

Deure d'informació en protecció de dades de caràcter personal
TRACTAMENT: Gestió del procediment per a una sol·licitud general
Ajuntament de Meliana; CIF: P4616800A; Domicili: Pl.Major, 1;

Responsable del tractament

Finalitat

Legitimació

Destinataris

CP 46133 ; Localitat: Meliana; correu electrònic: rrss@meliana.es
Gestió del procediment d’una sol·licitud de caràcter general
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), art. 6.1.c) El
tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament: articles 16.4 i 59 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Departament corresponent segons la naturalesa de la sol·licitud

Drets

Dret d'accés, de rectificació, de supressió (dret a l'oblit), d'oposició,
a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades

Procedència de les dades

Informació facilitada per les persones interessades sota la seua
exclusiva responsabilitat

Categoria de dades personals

Identificació: NIF/DNI; Nom i Cognoms; Representació; Direcció;
Telèfon; Signatura; Correu electrònic.

Terminis previstos per a la
supressió

Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la
finalitat per la qual foren recaptats i per a determinar les possibles
responsabilitats que pogueren derivar-se d'aquesta finalitat i del
tractament de les dades.

Cessions de dades

Transferències internacionals
Mesures de seguretat

No està prevista la cessió de les dades de caràcter personal
facilitades per la realització d'este tràmit excepte que siguen
necessàries de conformitat amb la legislació vigent. Per la
realització de les cessions no especificades es complirà amb allò
que dispose la normativa en matèria de protecció de dades.
No hi ha
Resulten d'aplicació les mesures establides en el Reial decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de
Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

