
Dades de la persona sol·licitant
Nom i llinatges

Núm. NIF / NIE / CIF

Domicili

Mod.GEN_S_v03  Sol·licitud d'instància genèrica         Pàgina 1 de 1 - Desembre'13

Codi postal

Telèfon de contacte

Dades de notificació (emplenar només si són diferents a les anteriors)

Nom i llinatges

Núm. NIF / NIE / CIF

Domicili

Codi postal

Telèfon de contacte

Ajuntament de Son Servera, com a responsable del fitxer, us informa que les dades sol·licitades per mitjà de qualsevol mena de formulari i en qualsevol suport seran tractades amb la 
finalitat de tramitar la seva sol·licitud, amb confidencialitat i respecte a les normes derivades de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, i altra 
normativa de desenvolupament. Us informem, així mateix, del dret a accedir a les vostres dades, a rectificar-les i a cancel•lar-les. Aquests drets els podeu exercir per mitjà d’escrit adreçat 
al responsable del fitxer a l’adreça postal següent: 07550 - Son Servera – Pl. Sant Ignasi 1. Us comuniquem, finalment, que les vostres dades personals no seran objecte de cap cessió ni 
transmissió, i que s’utilitzaran únicament per a l’objectiu d’aquests sol·licitud

Emplenau la sol·licitud a l'ordinador i imprimiu-la per, posteriorment, presentar-la a les nostres oficines municipals. Si ho preferiu, també podeu emplenar-la en lletres majúscules i bolígraf.

SOL·LICITUD GENÈRICA

Son Servera, d de 20

  
 

Documentació adjunta (especificau)

Expòs

Sol·licit

Municipi

Municipi

e-mail

(Signatura)

BATLIA DE L'AJUNTAMENT DE SON SERVERA (ILLES BALEARS)
No desitj que l'Ajuntament de Son Servera m'envïi informació d'actualitat i novetats al meu mail, SMS o altres mitjans electrònics equivalents.


Dades de la persona sol·licitant
Nom i llinatges
Núm. NIF / NIE / CIF
Domicili
Model normalitzat de Sol·licitud d’alta en el Padró Municipal
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Codi postal
Telèfon de contacte
Dades de notificació (emplenar només si són diferents a les anteriors)
Nom i llinatges
Núm. NIF / NIE / CIF
Domicili
Codi postal
Telèfon de contacte
Ajuntament de Son Servera, com a responsable del fitxer, us informa que les dades sol·licitades per mitjà de qualsevol mena de formulari i en qualsevol suport seran tractades amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, amb confidencialitat i respecte a les normes derivades de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, i altra normativa de desenvolupament. Us informem, així mateix, del dret a accedir a les vostres dades, a rectificar-les i a cancel•lar-les. Aquests drets els podeu exercir per mitjà d’escrit adreçat al responsable del fitxer a l’adreça postal següent: 07550 - Son Servera – Pl. Sant Ignasi 1. Us comuniquem, finalment, que les vostres dades personals no seran objecte de cap cessió ni transmissió, i que s’utilitzaran únicament per a l’objectiu d’aquests sol·licitud
Emplenau la sol·licitud a l'ordinador i imprimiu-la per, posteriorment, presentar-la a les nostres oficines municipals. Si ho preferiu, també podeu emplenar-la en lletres majúscules i bolígraf.
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Son Servera,
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Sol·licit
Municipi
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e-mail
(Signatura)
BATLIA DE L'AJUNTAMENT DE SON SERVERA (ILLES BALEARS)
No desitj que l'Ajuntament de Son Servera m'envïi informació d'actualitat i novetats al meu mail, SMS o altres mitjans electrònics equivalents.
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