
Nom:   
Cognoms: 
Adreça: 
Data de naixement:

Desitge rebre la informació per mitjà de:
     Sms, al mòbil .................................................................
     Correu electrònic, a...................................(Majúscules)
     Ambdós

En quin idioma vols rebre els missatges? 
Trieu només un idioma
     valencià      castellà               anglés

Signat:

IMPORTANT:  si hi haguès cap modificació en les dades 
que ens heu facilitat, roguem que ho comuniqueu 
al telèfon, adreça o correu electrònic anteriors.

No et perdes res del que passa en el teu municipi. 
L’Ajuntament t’ho posa fàcil! Com? Empleneu aquest 
qüestionari i rebràs les últimes notícies i novetats en el 
teu correu electrònic o en el teu mòbil. CONNECTA’T!

 Quin tipus de notícies rebré?

Novetats sobre cultura, serveis municipals, joventut, 
notícies d’interés, etc.

 Com puc sol·licitar aquest servei d’informació?

Emplenant aquest formulari.

 Com es gestionaran les meues dades?

En compliment de la Llei Orgànica, 15/1999 de 13 de 
desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal i el 
Reial Decret 1720/2007 que la desenvolupa, us informem 
que les dades de caràcter personal que es faciliten per 
mitjà del següent formulari quedaran registrades en 
un fitxer, titularitat de l’Ajuntament de Finestrat amb la 

finalitat de prestar-li un servei d’informació d’interés al 
ciutadà a través comunicacions electròniques. Amb la 
remissió signada d’aquest formulari vosté presta el seu 
consentiment per a l’ús d’aquestes dades amb la finalitat 
indicada. 

El titular de les dades podrà en qualsevol moment 
revocar el dit consentiment així com exercir els seus 
drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes 
establerts en la LOPD, per mitjà de sol·licitud escrita a 
l’Ajuntament de Finestrat Plaça de l’Ajuntament núm. 1, 
per telèfon al número 965878100 bé remetent un correu 
electrònic a la adreça conectate@finestrat.org

 On lliure aquest formulari?

Pots deixar-lo en la recepció de l’ajuntament, en l’oficina 
de Joventut i en l’extensió administrativa de la Cala.

També pots enviar-nos un correu electrònic a conectate@
finestrat.org amb les teues dades personals, indicant si 
prefereixes rebre la informació per sms o e-mail.


