SOL·LICITUD DE CESSIÓ/LLOGUER
DEPENDÈNCIES CULTURALS
MUNICIPALS

Mod. 0000.C.1
DADES DEL SOL·LICITANT
Cognoms i nom o raó social

DNI/NIF/CIF/NIE/Passaport

Adreça (carrer, avinguda, plaça,…)

Número

Codi Postal

Província

Població

Notificació Telemàtica

Tl. Avisos SMS

Bloc

Portal

Escala

Planta

Porta

Adreça correu electrònic


DADES DEL REPRESENTANT
Cognoms i nom o raó social

DNI/NIF/CIF/NIE/Passaport

Adreça (carrer, avinguda, plaça,…)

Número

Codi Postal

Província

Població

Notificació Telemàtica

Tl. Avisos SMS

Bloc

Portal

Escala

Planta

Porta

Adreça correu electrònic


ESPAI QUE SOL·LICITA
Teatre Auditori Centre Social 
(capacitat: 439 butaques)

Sala d’Actes CIP Llebeig 
(capacitat: 359 butaques)
Sala d’Actes

(capacitat 200 butaques)
Sala de Conferències

(capacitat: 50 cadires)
Aula

(capacitat: aprox. 45 cadires)

Casa Municipal de Cultura

DADES ACTIVITAT
Breu descripció de l’activitat

Data:

Hora inici reserva

Hora inici activitat

Hora final activitat

Oberta al públic

Interna de la organització

Gratuïta

De pagament









Hora final reserva
Preu entrada:

SOL·LICITA
Sol·licita la cessió de la dependència per a la realització de l’activitat descrita amb anterioritat
Dénia,

de

de

Firma:
NOTA: El sol·licitant accepta totes i cadascuna de les normes de sol·licitud, cessió i ús de les dependències

Amb la signatura de la present sol·licitud manifeste el meu consentiment exprés, inequívoc i informat per al tractament de les dades de caràcter
personal pertinents per a la gestió d'aquesta sol·licitud, sobre la base de la informació sobre aquest tractament existent en l'última pàgina d'aquest
formulari i en la pàgina web https://oac.denia.es/es/ajuda/oac/rgpd.aspx
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SOL·LICITUD DE CESSIÓ/LLOGUER
DEPENDÈNCIES CULTURALS
MUNICIPALS

Mod. 0000.C.1
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS – Llei Orgànica 3/2018 - LOPDGDD
Responsable del
tractament

Ajuntament de Dénia
Adreça: plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia

Domicili del responsable

CIF: P0306300E
Correu electrònic: cultura@ayto-denia.es
Telèfon: 965780100
Vostè pot contactar amb el delegat de protecció de dades (DPD) mitjançant:

Delegat de protecció de
dades




Correu electrònic: dpd@ayto-denia.es
Correu ordinari: carta dirigida al DPD – Plaça de la Constitució, 10. 03700
Dénia

Finalitats

La finalitat d’aquest tractament és la presentació de sol·licituds en el registre electrònic.

Conservació de les dades

Les seues dades seran conservades durant el període establert pel tractament, la
legislació aplicable i els requeriments aplicables a la conservació d'informació per part
de l'Administració pública.
Consentiment de la persona interessada.
Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una
obligació legal aplicable al responsable del tractament. Desenvolupament de les
competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del
règim local.

Legitimació / Bases
jurídiques

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i
autonòmica reguladora del règim local.

Destinataris de les seues
dades

Les seues dades podran ser cedides a les entitats públiques y/o privades intervinents
en el tractament, i en els supòsits previstos per la Llei.
Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del
tractament, portabilitat i (si escau) retirada del consentiment prestat. Així mateix, pot
dirigir-se a l'autoritat de control per a reclamar els seus drets.
Per a exercir aquests drets, ha de dirigir una sol·licitud a l'Ajuntament de Dénia, registre
d'entrada, plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia, indicant “responsable de protecció
de dades”.

Drets

Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:
(1). Correu ordinari. La sol·licitud ha de dirigir-se a l'adreça indicada en l'epígraf
“domicili del responsable” en aquest mateix document.
(2). Correu electrònic. Dirigit al responsable de protecció de dades, les dades de
contacte del qual estan en l'epígraf “responsable del tractament” en aquest
mateix document.
(3). Instància presencial o en Seu Electrónica.
En tots els casos, l’Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les
dades, per la qual cosa Vostè ha d’incloure còpia o referència d’un document vigent
acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport). Per a aquesta verificació ,
l’Ajuntament exercirà la seua potestat de verificació recollida en la disposició addicional
octava de la LOPDGDD. En cas d’actuar com a representat de la persona interessada,
ha d’acreditar-se fefaentment el poder de representació atorgat per aquesta.
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