Ajuntament d’Alcoi
Comerç
ANNEX I. Sol·licitud
PROGRAMA MUNICIPAL (Inici@) D’AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA CREACIÓ DE
MICROEMPRESES. PROJECTE ALCOI_INMPULS_8_2021
1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms o raó social

NIF o CIF:

Domicili activitat:

Telèfon:

Activitat:

Localitat:
C. Postal:

Implantació de l’activitat en un immoble de
valor històric catalogat

Adreça electrònica:

Data d'alta en Hisenda:

Tipus d’empresa:.

Representant legal, si és procedent

Domicili de notificacions:

NIF

C. Postal:

Localitat:

2. SOL·LICITUD
Que em siga concedida l’ajuda econòmica del Programa Municipal (Inici@) per a la creació de
microempreses. Projecte Alcoi_INMPuls_8_2021
Alcoi,

de

de 2021
EL / LA SOL·LICITANT,
Signat:

Sr. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI.
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INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable
Tractament
Domicili del
Responsable
Delegat de
Protecció de
Dades

Finalitats

Excm. Ajuntament d'Alcoi
Adreça: Plaça d’Espanya, 1, 03801 Alcoi

NIF: P0300900H

Adreá electrònica: parentesisalcoi@alcoi.org

Telèfon: 96 553 72 18

Vosté pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant:

(1).

Correu electrònic: dpd@alcoi.org

(2).

Correu ordinari:

carta dirigida al DPD – Ajuntament d’Alcoi, Sant Llorenç, 6, 03801

La finalitat per la qual les seues dades seran tractades és la gestió de subvencions d’aquesta convocatòria, així
com la tramesa d’informació dels diferents programes d’ajuda a empresaris i emprenedors que promoga
l’Ajuntament d’Alcoi. Aquest tractament no elabora perfils de persones físiques.Les dades personals podran ser
publicades per l’Ajuntament d’Alcoi sobre la base dels principis de transparència que regeixen aquests processos.
Així mateix, aquestes dades poden ser cedides i/o comunicades a les Administracions Públiques la intervenció de
les quals poguera ser necessària per a la tramitació i/o control d'aquests assumptes, a les entitats el concurs de les
quals siga necessari en la tramitació d’aquests i en la resta de supòsits previstos per la Llei.
La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en l’exercici de poders públics conferits al responsable
del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions; Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Conservació
de les dades

Les dades seran conservades durant el període establit per al tractament, la legislació aplicable i els requeriments
aplicables a la conservació d’informació per part de l’Administració Pública.
Consentiment de la persona interessada. En cas que vosté no atorgue aquest consentiment, la seua sol·licitud
no podrà ser atesa.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Legitimació /
Bases
jurídiques

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del
règim local.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Decret-Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell.

Destinataris
de les seues
dades
Drets

No es realitzen transferències internacionals de dades.
Vosté pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el
seu cas) retirada del consentiment prestat. Així mateix, vosté pot dirigir-se a l’Autoritat de Control per a reclamar els
seus drets.
Per a exercir aquests drets, vosté ha de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament d’Alcoi, Registre d’Entrada, Plaça
d’Espanya, 1, 03801, indicant “Responsable de Protecció de Dades”..
Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:

(1).

Correu ordinari. La sol·licitud ha de dirigir-se a l’adreça indicada en l’epígraf “Domicili del Responsable”
en aquest mateix document.

(2).

Correu electrònic. Dirigit al Responsable de Protecció de Dades, les dades de contacte del qual es troba
a l'epígraf “Responsable del tractament” en aquest mateix document.

En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a aquesta verificació,
vosté pot triar entre aquestes dues opcions:

(1).

Aportar fotocòpia d'un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport).
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(2).

Expressar el seu consentiment perquè l’Ajuntament puga verificar la seua identitat de manera telemàtica.
Per a això ha d’indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta (DNI, NIE,
Passaport) i el seu número. En cas d’indisponibilitat dels serveis telemàtics, vosté haurà d'aportar
fotocòpia del document acreditatiu de la seua identitat.

Marcant aquesta casella manifeste el meu consentiment exprés, inequívoc i informat per al tractament de les
meues dades personals en els termes exposats en aquesta clàusula.
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