
AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de GUADASSUAR

       Carrer Major, 43 · 46610, GUADASSUAR                          e-mail: registrogeneral@guadassuar.es                            Tel:  962570000  Fax: 962571285

web : www.guadassuar.es

Guadassuar,                de                                         deSignatura sol.licitant - Firma solicitante

JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ - JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN -

e-mail Municipi - Municipio- Provincia- provincia- Telèfon- Telefono-

Domicili- Domicilio- Num BI. Esc. Pis. Pta. CP

DNI/NIF 1 Cognom/Raò  - 1 Apellido/Razón- 2 Cognom - 2 Apellido- Nom- Nombre-

DADES REPRESENTANT - DATOS REPRESENTANTE

Justifica la destinació dels fons rebuts de l'Ajuntament de Guadassuar en concepte de subvenció. A aquest efecte s'adjunten a aquesta 
sol·licitud les factures originals (o còpies degudament confrontades) que a continuació es relacionen: 
Justifica el destino de los fondos recibidos del Ayuntamiento de Guadassuar en concepto de subvención. A tal efecto se adjuntan a esta solicitud 
las facturas originales (o copias debidamente cotejadas) que a continuación se relacionan:

TERCER - TERCERO IMPORT - IMPORTE -

TOTAL FACTURES PRESENTADES - TOTAL FACTURAS PRESENTADAS - 

Numero de compte bancari - Número de cuenta bancaria -

Associació representada - Asociación representada -CIF

DADES DE L'ASSOCIACIÓ - DATOS DE LA ASOCIACIÓN

Carrer Major, 43 CP 46610 
CIF P-4614100-H 
Tel. 962570000 Fax 962571285 
registregeneral@guadassuar.es 
Web: www.guadassuar.es 
DIR3: L01461398

Alcaldia de Guadassuar  
Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, el que ens permet l'ús de la seva informació dins de 
la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra 
relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, si fos incorrecta i eliminar-la un cop finalitzada la nostra relació. També té 
dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, 
a: AYUNTAMIENTO DE GUADASSUAR, Calle Mayor, 43 , CP 46610, GUADASSUAR (Valencia/València).Direcció de contacte amb el nostre Delegat de Protecció de dades: fgomez@audidat.com 
En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot formular una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es). 
Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. Comunicaremos sus datos a terceras entidades cuando ello sea necesario para tramitar su solicitud o cuando una 
norma con rango de ley así lo exija, si bien no está prevista la cesión de su información fuera del Espacio Económico Europeo. Conservaremos sus datos mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una 
solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE GUADASSUAR, Calle Mayor, 43 , CP 46610, GUADASSUAR (Valencia/València).También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la 
siguiente dirección: fgomez@audidat.comEn caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
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Justifica la destinació dels fons rebuts de l'Ajuntament de Guadassuar en concepte de subvenció. A aquest efecte s'adjunten a aquesta sol·licitud les factures originals (o còpies degudament confrontades) que a continuació es relacionen:
Justifica el destino de los fondos recibidos del Ayuntamiento de Guadassuar en concepto de subvención. A tal efecto se adjuntan a esta solicitud las facturas originales (o copias debidamente cotejadas) que a continuación se relacionan:
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Alcaldia de Guadassuar         Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, el que ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, si fos incorrecta i eliminar-la un cop finalitzada la nostra relació. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, a: AYUNTAMIENTO DE GUADASSUAR, Calle Mayor, 43 , CP 46610, GUADASSUAR (Valencia/València).Direcció de contacte amb el nostre Delegat de Protecció de dades: fgomez@audidat.com
En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot formular una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
Sus datos personales serán usados para registrar y atender su solicitud, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. Comunicaremos sus datos a terceras entidades cuando ello sea necesario para tramitar su solicitud o cuando una norma con rango de ley así lo exija, si bien no está prevista la cesión de su información fuera del Espacio Económico Europeo. Conservaremos sus datos mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE GUADASSUAR, Calle Mayor, 43 , CP 46610, GUADASSUAR (Valencia/València).También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección: fgomez@audidat.comEn caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
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