Ajuntament de la Ciutat d'Algemesí
L'Ajuntament d'Algemesí, com a responsable del tractament de les seues dades, l'informa que podran ser utilitzades per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. La legitimació està basada en l'exercici de poders públics atorgats a
aquesta entitat i el consentiment de l'interessat. Es cediran dades, si és el cas, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que
encomana la normativa administrativa. De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades a Espanya, els interessats podran exercir els seus drets reconeguts del
tractament mitjançant instància presentada davant el Registre General de l'Ajuntament d'Algemesí. Informació addicional: www.algemesi.es

Pl Major, 3. 46680 Algemesí. Telèfon 96 2019000. Fax 96 2019001. adreça electrònica: ajuntament@algemesi.net CIF-P4602900E-Codi Ine 460291

PODER DE REPRESENTACIÓ
A DADES DE L'INTERESSAT (Qui dona el poder)
Nom

Cognoms

DNI/CIF/NIE

Domicili
Localitat

Núm.
Província

Telèfon

En representació de (empresa, associació, etc.)

B

Pis

Pta.

C. Postal

Adreça electrònica
Càrrec en l'empresa o associació

DADES DEL REPRESENTANT (Apoderat)
Cognoms

Nom

DNI/CIF/NIE

Domicili
Localitat

C

Esc.

Núm.
Província

Telèfon

Esc.

Pis

Pta.

C. Postal

Adreça electrònica

TIPUS DE PODER
L'interessat que subscriu ATORGA LA SEUA REPRESENTACIÓ al representant indicat per a que actue en el seu nom davant l'Ajuntament d'
Algemesí, únicament per a la realització del següent tràmit:

L'interessat que subscriu ATORGA LA SEUA REPRESENTACIÓ al representant indicat per a que actue en el seu nom davant l'Ajuntament d'
Algemesí, per a realitzar qualsevol actuació administrativa.

D

VIGÈNCIA DEL PODER
La vigència màxima no podrá superar els cinc anys a comptar des de la data d'inscripció, segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. La data d'inici consignada tindrà valor sempre que siga posterior a la
data d'inscripció, en caso contrari el termini comptarà a partir de la data d'inscripció.

Data d'inici:

E

Data de fi:

ACEPTACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ
Amb la signatura d'aquest escrit el representant accepta la representació conferida i respon de l'autenticitat de la signatura de la persona
física que atorga la representació.

F

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Còpia del DNI de l'Interessat (Qui dona el poder)

G

DECLARACIÓ Y SIGNATURA
Autoritzem a ser notificats de forma telemàtica.

Algemesí ,
(signatura del interessat)

(signatura del representant)

Imprimir formulari
Edició 2, maig 2021

A L'ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT D'ALGEMESÍ

