Registre d’entrada

IMPRIMIR FORMULARI

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

GTR 019 V

ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD D'ALTA DE NOTARIES

DADES DE L'ORGANITZACIÓ
Nom de la notaria

DNI/CIF
Adreça electrònica

Domicili fiscal
Província

Localitat

C. Postal

Fax

Tel.

Autoritze que m’envien notificacions i comunicacions a esta adreça de correu electrònic o al telèfon mòbil per SMS,
únicament a efectes informatius (art. 59.3 de la Llei 30/1992 LRC/PAC).

SÍ

NO

DADES DEL PERSONAL RESPONSABLE

EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ

Persones responsables per a la comunicació de dades a l'Ajuntament. Estes persones s'encarregaran de la tramesa a través de la
plataforma de les còpies simples protocolitzades per la notaria, corresponent als immobles situats en el terme municipal d'Alzira. A
més estes persones es comprometen a comunicar a este Ajuntament les rectificacions o modificacions de les dades esmentades..
NOM

COGNOMS

NIF/NIE

ADREÇA ELECTRÒNICA

CÀRREC

SOL·LICIT
E
Creació inicial
Modificació de dades

OBSERVACIONS:

SIGNATURA DEL / DE LA DECLARANT

Alzira,
GTR 019 V – Rev 0 - 20100727

(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser utilitzades pel titular
del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
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(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser utilitzades pel titular
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