
                 
   

Excm. Ajuntament d'Alacant

AJUDES PLA RESISTIR
CIUTAT D'ALACANT

ANNEX II. REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER
MITJANS TELEMÀTICS DE TRÀMITS 

Sr./Sra.            

amb NIF   , 

En nom propi.

En representació de 

amb CIF   ,  

amb domicili en (municipi)   

província , CP 

adreça , núm. 

ATORGUE LA MEUA REPRESENTACIÓ A:

amb NIF/CIF: 

Perquè actue en el  meu nom davant  de l'Excm. Ajuntament d'Alacant  en qualsevol  tràmit  del
procediment de la convocatòria d'ajudes Pla Resistir Ciutat d'Alacant, així com per a la presentació
de la  totalitat  de la  documentació requerida en la  BASE 3a de la  convocatòria  de les ajudes
esmentades.

Alacant,   de 2021.

Ft:
       

(Firma de la persona representada)          
Persones físiques, firma manuscrita o digital; persones jurídiques, firma digital mitjançant certificat de representant. 

NOTA: Aquest annex, després del seu ompliment i firma, podrà adjuntar-se tant en format pdf com en format imatge per
a permetre que la relació entre representat i representant puga dur-se a terme per mitjans que no vulneren l'obligació de
romandre en els domicilis per raons sanitàries, sense perjuí que, si és el cas, l'Ajuntament d'Alacant requerisca amb
posterioritat la presentació del document original.  

D'acord amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 20161679, l'informem que les dades que ens proporcione seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de
l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de poder complir o donar resposta adequada a la seua sol·licitud. Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a
l'Ajuntament  per  la  Llei  7/1987,  de  2  d'abril,  Reguladora  de  les  Bases  de  Règim Local,  i  per  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú de  les
Administracions Públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes. Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant, podrà vosté
exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i els de limitació i oposició al seu tractament.

Informació addicional:  pot  consultar la  informació addicional  i  detallada sobre protecció de dades en la  nostra pàgina web:  http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-
adicional-proteccion-datos 
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