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: http://www.algemesi.es/va/page/proteccio-de-dades
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SOL·LICITUD D'ALTA AL REGISTRE DE VEHICLES DE MOVILITAT PERSONAL

A DADES DE L'INTERESSAT:
Nom

B

Cognoms

DADES DEL REPRESENTANT:

Nom

C

DNI/CIF/NIE

Cognoms

DNI/CIF/NIE

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS:

Domicili

Núm.

Localitat

D

Província

Telèfon

Esc.

Pis Porta Codi Postal

Adreça electrònica

EXPOSE:

Que necessite registrar el vehicle de movilitat personal de la meua titularitat i la seua identificació que tot seguit s'indica,
d'acord amb la modificació de l'Ordenança reguladora de trànsit i la creació d'un Registre de vehicles de movilitat personal.
Titular del vehicle:
Núm. de sèrie:
Marca/Model:
Potència:

E

SOL·LICITE:
Que es done d'alta el vehicle de movilitat personal abans indicat al Registre de vehicles de movilitat personal de
l'Ajuntament d'Algemesí.

F

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA:
Còpia del DNI del titular del vehicle.
Còpia de la factura de compra del vehicle o contracte de compra-venda (vehicles de segona mà)
Còpia del document o declaració de conformitat amb les característiques tècniques del vehicle.
Poder de representació (En cas de representar al sol·licitant). (Polsar ací per a descarregar el document)

G

Còpia del DNI del sol·licitant (En cas de representar al sol·licitant i que éste siga distint al titular del vehicle).

DECLARACIÓ I SIGNATURA:
Declare baix la meua responsabilitat que el vehicle disposa d'assegurança voluntària.
Autoritze la notificació telemàtica amb avís a l'adreça electrònica indicada.

Algemesí ,

(signatura)

Imprimir formulari

Edició 1, febrer 2022

A L'ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT D'ALGEMESÍ

