SOL·LICITUD DE
Ajuntament
d'Alaior

PARTICIPACIÓ
QUALCADA FESTES DES
CAIXERS 2018

1. SOL·LICITANT
Nom i llinatges:

DNI:

Adreça:
Codi postal:

Municipi:

Província:

Lloc:

Terme municipal:

Telèfon de contacte:

@:

2. DADES DEL CAVALL
Nom del cavall o cavalls:

Edat del cavall o
cavalls

Nombre d'identificació del Document Sanitari Equi:

3. DADES DE LA NOTIFICACIÓ
Per recollir les notificacions telemàtiques heu de disposar d'un certificat digital instal·lat al navegador.
Mitjà preferent de notificació en cas de ser persona física:

Paper

Telemàtic

4. EXPÒS:

Que som caixer/a i vull participar en les festes dels Caixers 2018
5. SOL·LICIT:
Que se m'admeti per participar en els actes i/o festes següents:
Fer tanda amb (indicau el nom de l'altre caixer o caixera)

Qualcada, Completes i Jaleo (de 29 setembre)
Qualcada, Missa de Caixers i Jaleo (30 de setembre)
Vull ser caixer/a fadrí/fadrina

6. REMARQUES
•

Les sol·licituds per participar en les festes dels Caixers s'han de registrar d’entrada signades fins al
14 de setembre de 2018. Les sol·licituds presentades fora de termini es consideraran excloses
directament.

7. AUTORITZ l'Ajuntament d'Alaior a cedir i publicar les meves dades personals i del cavall pels mitjans de comunicació (premsa,
radio, ...), publicacions de l’Ajuntament, pàgines web, xarxes socials, etc.
Marcau aquí si no autoritzau aquest punt

8. CONSULTA (els punts no autoritzats s'han d'acreditar documentalment)
L’Ajuntament d’Alaior efectuarà les consultes de dades pròpies o d'altres administracions públiques per tramitar aquest
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expedient. Seran les següents:
- Dades d’identitat (DNI), a la Direcció General de la Policia.

No autoritz l'Ajuntament a fer la consulta de dades i, per tant, aportaré la documentació anterior.

9. AVÍS LEGAL
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se us informa del següent:
 Les dades de caràcter personal que s'obtenguin de la vostra sol·licitud seran incorporades i tractades de forma confidencial en un fitxer propietat
d'aquest Ajuntament.
 Les dades obtingudes amb aquesta instància podran ser utilitzades, salvaguardant la vostra identitat, per elaborar estadístiques internes.
 Tindreu la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, si escau, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint una
comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament.

Alaior

d

de 2018

Per a menors de 18 anys, cal la signatura del tutor legal
[Rúbrica de la persona sol·licitant]

[Rúbrica del tutor legal, si s'escau]]

SRA. BATLESSA PRESIDENTA
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