NOTA: - Les dades que ens ha facilitat seran inclosos en un fitxer degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de què és titular l'Excm. Ajuntament de Xátiva, amb la finalitat de la propia gestió de la borsa de treball de l'Ajuntament i la seua explotació, que implica la cessió de dades a
aquelles empreses que realitzen ofertes d'ocupació i ho sol·liciten a l'Ajuntament de Xàtiva. Vosté pot exercitar els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, enviant una sol·licitud per escrit al Departament de Modernització i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Xàtiva, Albereda Jaume I, 35,
CP: 46800 Xàtiva, València, indicant clarament el seu nom, cognoms i direcció i acompanyant una fotocòpia de D.N.I.
NOTA: - Los datos que nos ha facilitado serán incluidos en un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos del que es titular el Excmo. Ayuntamiento de Xátiva, con la finalidad de la propia gestión de la bolsa de trabajo del Ayuntamiento y su explotación, que implica la cesión de
datos a aquellas empresas que realicen ofertas de empleo y lo soliciten al Ayuntamiento de Xàtiva. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, enviando una solicitud por escrito al Departamento de Modernització i Desenvolupament Local del Ayuntamiento de Xàtiva,
Alameda Jaime I, 35, CP: 46800 Xativa, Valencia, indicando claramente su nombre, apellidos y dirección y acompañando una fotocopia de D.N.I.

Ayuntamiento de Xàtiva
Ajuntament de Xàtiva

Av. Alameda Jaume I, 35 46800 Xàtiva (Valencia)
96 228 98 00
www.xativa.es

Solicitud de Instancia Genérica (1 de 2)
Sol·licitud d'Instància Genèrica (1 de 2)

DATOS DEL SOLICITANTE / DADES DEL SOL·LICITANT

Tipo de Documento de Identificacion / Número de Documento /
Tipus de Document d'Identificació
Nombre de Document
Nombre /
Nom

Primer Apellido /
Primer Cognom
Segundo Apellido /
Segon Cognom

DOMICILIO DEL SOLICITANTE / DOMICILI DEL SOL·LICITANT

Provincia /
Província

Teléfono 1 /
Telèfon 1
Municipio /
Municipi

Teléfono 2 /
Telèfon 2
País /
País

Dirección /
Adreça
Código Postal /
Codi Postal

email /
email

EXPONE / EXPOSA

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCLMO. AYUNTAMIENTO DE XÁTIVA
IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DEL EXCL·LM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA

NOTA: - Les dades que ens ha facilitat seran inclosos en un fitxer degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de què és titular l'Excm. Ajuntament de Xátiva, amb la finalitat de la propia gestió de la borsa de treball de l'Ajuntament i la seua explotació, que implica la cessió de dades a
aquelles empreses que realitzen ofertes d'ocupació i ho sol·liciten a l'Ajuntament de Xàtiva. Vosté pot exercitar els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, enviant una sol·licitud per escrit al Departament de Modernització i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Xàtiva, Albereda Jaume I, 35,
CP: 46800 Xàtiva, València, indicant clarament el seu nom, cognoms i direcció i acompanyant una fotocòpia de D.N.I.
NOTA: - Los datos que nos ha facilitado serán incluidos en un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos del que es titular el Excmo. Ayuntamiento de Xátiva, con la finalidad de la propia gestión de la bolsa de trabajo del Ayuntamiento y su explotación, que implica la cesión de
datos a aquellas empresas que realicen ofertas de empleo y lo soliciten al Ayuntamiento de Xàtiva. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, enviando una solicitud por escrito al Departamento de Modernització i Desenvolupament Local del Ayuntamiento de Xàtiva,
Alameda Jaime I, 35, CP: 46800 Xativa, Valencia, indicando claramente su nombre, apellidos y dirección y acompañando una fotocopia de D.N.I.
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SOLICITA / SOL·LICITA

OTROS (especificar) / ALTRES (especificar)

MEDIO DE NOTIFICACIÓN / MIG DE NOTIFICACIÓ

Notificación Presencial: El ciudadano escoge ser notificado en el domicilio físico indicado en la solicitud /
Notificació Presencial: El ciutadà tria ser notificat en el domicili físic indicat en la sol·licitud

Notificación Electrónica: El ciudadano escoge ser notificado electrónicamente en el buzón de comunicaciones de la Generalitat Valenciana /
Notificació Electrònica: El ciutadà tria ser notificat electrònicament en la bústia de comunicacions de la Generalitat Valenciana

Fecha (dd/mm/aaaa) /
Data (dd/mm/aaaa)

Firma /
Signatura

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCLMO. AYUNTAMIENTO DE XÁTIVA
IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DEL EXCL·LM. AJUNTAMENT DE XÀTIVA

