ADHESIÓ A LA CAMPANYA

“ALCOI DIU NO ÉS NO,
CONTRA LES AGRESSIONS
SEXISTES SOM UNA VEU”
Nom (entitat, associació, col·lectiu, comerç, bar, pub, empresa, etc):
En representació seua:
Adreça:

Telèfon:

Adreça electrònica:

Manifestem que donem el nostre suport a la campanya municipal de l’Ajuntament
d’Alcoi “Alcoi diu No és No. Contra les Agressions Sexistes Som una Veu”. Mostrem
el nostre rebuig cap a les agressions sexistes i ens comprometem a col·laborar en la
prevenció i denúncia d’aquesta classe de violències.
En Alcoi,

de

de 2019.

Signatura

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE
PROTECCIÓ DE DADES
DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable tractament
Domicili del
responsable
Delegat de Protecció
de Dades

Excm. Ajuntament d’Alcoi
Adreça: Plaça d’Espanya, 1, 03801 Alcoi
NIF: P0300900H
Correu: ajualcoi@alcoi.org
Telèfon: 965 53 71 00
Vosté pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant:
· Correu electrònic: dpd@alcoi.org
· Correu ordinari: Carta dirigida al DPD - Domicili del Responsable

Finalitats

Les finalitats d’aquest tractament són: Gestió de l’adhesió a la campanya «Alcoi diu no és no, contra les
agressions sexistes som una veu». No s’elaboren perfils.

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.

Legitimació /
Bases Jurídiques

Consentiment de l’interessat. En cas que vosté no atorgue aquest consentiment, la seua sol·licitud no
podrà ser atesa. 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. Llei Orgànica 1/2004, de 28 de
desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere Desenvolupament de les
competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local.

Destinataris de les
seues dades

Drets

No es comuniquen dades a altres entitats.
Vosté pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat
i (si escau) retirada del consentiment prestat. Així mateix, Vosté pot dirigir-se a l’Autoritat de Control per a
reclamar els seus drets. Per a exercir aquests drets, Vosté ha de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament d’Alcoi,
Registre d’Entrada, Plaça d’Espanya, 1, 03801, indicant “Responsable de Protecció de Dades”.
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 es troben
en l’epígraf “Responsable del tractament” en aquest mateix document.
En tots els casos, l’Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a aquesta
verificació, Vosté pot triar entre aquestes dues opcions:
A. Aportar fotocòpia d’un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport).
B. Expressar el seu consentiment perquè l’Ajuntament puga verificar la seua identitat de forma telemàtica,
per a això ha d’indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta (DNI, NIE, Passaport) i el
seu número. En cas d’indisponibilitat dels serveis telemàtics, Vosté haurà d’aportar fotocòpia del document
acreditatiu de la seua identitat.

Marcant aquesta casella manifeste el meu consentiment exprés, inequívoc i informat per al tractament
de les meues dades personals en els termes exposats en aquesta clàusula.

Per a més informació:
rtomas@alcoi.org · Tlf. 96 553 71 00 Ext. 2629

