
 

 
Plaça del Castell 1 
46940 Manises 
CIF: P4616100F 
 
Tel. 96 154 51 16  
Fax 96 152 04 53 
www.manises.es 

SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ DE DADES 
PERSONALS 

 
   DATA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 
 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES  
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus funciones 
propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso y 
rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms                                                                                         DNI / NIE     

Correu electrònic                                                                                   Telèfon                                                            Data Naixement 
 

□  El sol•licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça de correu electrònic assenyalada, en 
els termes previstos per l'article 13 de la Llei 39/2015. Igualment es recomana es facilite un telèfon on rebre comunicacions.

Domicili                                                                                                  Localitat                  Codi Postal 

En el cas d'un menor, esta instància haurà de ser sol.licitada pel seu REPRESENTANT LEGAL 

Nom i cognoms                                                                                         DNI / NIE   

Correu electrònic                                                                                   Telèfon                                                            Data Naixement 
   

Domicili                                                                                                  Localitat                  Codi Postal 
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L'aplicació de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal obliga a totes les administracions públiques a recollir una 
autorització expressa de les persones interessades que desitgen rebre en els seus domicilis o per correu electrònic, informació 
editada per aquestes administracions públiques. 

En concret, l'Ajuntament de Manises necessita aquest tràmit per a poder actualitzar les seues bases de dades i és per això que 
us adjuntem la corresponent autorització. 

AUTORITZE que les dades enregistrades mitjançant el present formulari passen a formar part d'un fixer automatitzat de dades de 
caràcter personal, la finalitat del qual és la difusió i l'enviament, tant per correu convencional com per correu electrònic, 
d'informació i de publicacions editades per l'Ajuntament de Manises. 

Si desitgeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició heu d'adreçar-vos a l'Ajuntament de Manises, en les 
condicions, els termes i terminis que extableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

 
 

Manises,  
(Signatura) 
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