En compliment de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa l’interessat que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament amb la finalitat de procedir a la sol·licitud realitzada.
Així mateix s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a: Ajuntament d’Ascó. Carrer de l’Hospital núm. 2 , 43791 Ascó.

AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre)

SOL·LICITUD PER DONAR-SE D’ALTA/BAIXA AL SERVEI D’INFORMACIÓ MUNICIPAL PER SMS AL
DISPOSITIU MÒBIL

Dades de la persona sol·licitant (en cas de menors, representant legal)
Cognoms

Nom

Domicili. Carrer

Núm.

Municipi i Província

Pis

Telèfon de contacte

C.P.
DNI/NIE

Adreça electrònica

Demano poder rebre informació municipal mitjançant SMS al número de mòbil _______________________
sobre els següents temes:
Tot en general

Bans i Actes organitzats per l’Ajuntament

Actes esportius

Activitats organitzades per Entitats

Altres: enterraments, incidències de carrers, avaries en els subministraments d’aigua, llum, etc.
Demano donar-me de baixa del servei d’informació municipal per SMS al mòbil.
Tinc un dispositiu 3G/4G.

* Aquests servei restarà actiu solsament durant els dies laborals de dilluns a divendres.

Signatura

Data

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre)
D’acord amb la llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les
dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de
L’Ajuntament. Autoritzo a l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, com també per fer la
tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès.

