SOL·LICITUD
SOLICITUD
SOL·LICITANT / SOLICITANTE
COGNOMS
NOM
APELLIDOS……………………………………………………………………………………....NOMBRE…………………………………….
ADREÇA
DNI …………………………….DIRECCIÓN……………………………………..……………………………………………………………...
POBLACIÓ
TELÈFON
CP …………..….POBLACIÓN ……………………………………………………...……………TELÉFONO …………...…………………..

EXPOSICIÓ DE FETS / EXPOSICIÓN DE HECHOS

……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

DOCUMENTS ANNEXOS / DOCUMENTOS ANEXOS

1.

………………………………………………

3………………………………………………………..

2.

………………………………………………

4………………………………………………………...

PETICIONS / PETICIONES

……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, quedeu informat que
les dades personals aportades seran objecte de tractament en un fitxer que té com a responsable la UNIVERSITAT D’ALACANT, amb seu
a la carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n, 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant), la finalitat del qual és el registre i la digitalització de
la documentació d’entrades/eixides, així com l’acarament de documents que s’adjunten. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades davant el gerent de la Universitat, a través de sol·licitud amb còpia del document
d’identitat presentada en el Registre General de la UNIVERSITAT D’ALACANT o a través dels mitjans que estableix l’article 38 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal queda
informado de que los datos personales aportados serán objeto de tratamiento como responsable del fichero por la UNIVERSIDAD DE
ALICANTE con sede en Carretera San Vicente del Raspeig s/n – 03690, San Vicente del Raspeig - Alicante, cuya finalidad es el registro y
digitalización de la documentación de entradas/salidas, así como la compulsa de documentos que se acompañan. Los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos se podrán ejercitar ante el Gerente de la Universidad, mediante solicitud
con fotocopia del documento de identidad, presentada en el Registro General de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE o a través de los
medios que establece el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
SIGNATURA / FIRMA
LOCALITAT
DATA
LOCALIDAD ………………………… FECHA………………..

AUTORITAT A QUI S’ADREÇA
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE

JUNTA ELECTORAL DE L’EPS
………JUNTA ELECTORAL DE LA EPS…………………..…...

