
Excmo. Ayuntamiento de Alicante

BORSA DE PROJECTES ARTÍSTICS PER A PROGRAMACIONS CULTURALS

ANNEX I

1.-DADES DEL SOL-LICITANT O REPRESENTANT LEGAL

Nom i cognoms   NIF 

Tipus via  Domicili  Número  Portal 

Escala Planta Porta  Codi postal.  Municipi

Correu electrònic  Telèfons  

2.-DADES DE L'ENTIDAT

Nom i raó social   NIF 

Tipus via  Domicili  Número  Portal 

Escala  Planta  Porta  Codi postal.  Municipi 

Correu electrònic  Teléfons  

Persona física          Autònom       Entidat sense ànim de lucre                   Empresa privada 

EXPOSA

Que a la vista de la convocatòria pública denominada “Borsa de projectes artístics per a programacions culturals”

SOL-LICITA

Participar en aquesta convocatòria pública, per al/elss proyectes següents:

Nombre NOM DEL PROJECTE
MODALIDAT

Teatre, Música, Dansa,
Altres propostes

1

2

3

4

S'adjunten els documents requerits en la convocatòria, la veracitat dels quals certifica i declara que compleix la totalitat 
dels requisits exigits en aquesta.
Així mateix, declare que accepte totes les clàusules establides en les bases esmentades.

Alacant, a      de  de .

Ft.: 

EXCM./EXCMA. SR/SRA. ALCALDE/ALCALDESSA

D'acord amb la legislació de protecció de dades, reglament (UE) 20161679, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les
seues dades personals seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de
poder complir o donar resposta adequada a la seua sol·licitud. Les dades seran tractades en exercici de les potestats
atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei  7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,  i  per la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i no se cediran a tercers,
excepte obligació legal  de cessió a altres organismes. Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant, podrà
VOSTÉ exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu
tractament.
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