AJUNTAMENT
DE BORRIOL
Nombre y apellidos / Nom i cognoms

Dirección – Localidad - Código Postal / Adreça – Localitat - Codi Postal

DNI / NIF / NIE

Teléfonos y Dirección electrónica /Telèfons i Adreça electrònica

SOLICITA / SOL·LICITA :
CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO DE/ CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT DE:

Individual/ Individual
Colectivo/ Col·lectiu
Histórico / Històric
Sí
No
MOTIVO/ MOTIU:

Borriol, a

d

de 20

Firma/ Signatura:

(Imprescindible aportar DNI/NIE o Pasaporte original y, en caso de representación,
autorización de la persona interesada/ Imprescindible aportar DNI/NIE o Passaport original i, en
cas de representació, autorització de la persona interessada)
AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BORRIOL
A L’ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BORRIOL
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos:
Los datos de carácter personal, que nos facilita en el presente formulario, se incluirán en los ficheros automatizados del Ayuntamiento de Borriol. La finalidad de este fichero es la gestión administrativa del
registro de entrada y salida de documentos de este Ayuntamiento. Tendrá derecho a acceder a sus datos personales informatizados, rectificarlos o en su caso cancelarlos dirigiéndose por escrito al ayuntamiento de Borriol,
Responsable del Fichero, con domicilio en Plaza la Font, 17, C. P. 12190 de Borriol.
En compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de les dades, s'advertix dels punts següents:
Les dades de caràcter personal, que ens facilita en el present formulari, s'inclouran en els fitxers automatitzats de l'Ajuntament de Borriol. La finalitat d'este fitxer és la gestió administrativa del registre
d'entrada i eixida de documents d'este Ajuntament. Tindrà dret a accedir a les seues dades personals informatitzades, rectificar-les o si és el cas cancel·lar-les dirigint-se per escrit a l'Ajuntament de Borriol, Responsable del
Fitxer, amb domicili en la Plaça de la Font, 17, C. P. 12190 de Borriol

AJUNTAMENT DE BORRIOL
Pça. la Font, 17

964 321 461

12190 BORRIOL

964 321 488
Fax: 964 321 401

www.borriol.es

e-mail: alcaldia@borriol.org

