COMPROMÍS DE COMPLIMENT DE LES NORMES D’ÚS I
FUNCIONAMENT ALS HORTS SOCIALS DE BURJASSOT
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE
USO Y FUNCIONAMIENTO EN LOS HUERTOS SOCIALES
DE BURJASSOT.
1. Sol·licitant / Solicitante
Nom i Cognoms o Raó Social / Nombre y Apellidos o Razón Social

DNI o NIF

2. Representant / Representante
Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos

DNI o NIF

3. Domicili a l'efecte de Notificació / Domicilio a efectos de Notificación
Domicili / Domicilio

Població / Población

Província / Provincia

Correu electrònic / Correo electrónico

Telèfon / Teléfono

C.P.

4. Notificació electrónica / Notificación electrónica
La persona interessada sol·licita rebre totes les notificacions de l’Ajuntament únicament de manera electrònica.
La persona interesada solicita recibir todas las notificaciones del Ayuntamiento únicamente de manera electrónica.

☐

DECLARA
1. Que coneix i accepta el Reglament d’ús i cessió dels
Horts Socials de Burjassot.
2. Que es compromet a respectar totes les normes
establides en el dit reglament.
3. Que es fa responsable de la parcel·la núm. __ per a la
seua atenció i cultiu.
4. Que es compromet a formar part de l’associació
d’agricultors dels Horts Socials de Burjassot la finalitat del
qual és la d’atendre les necessitats dels usuaris, servir
d’interlocutor amb l’Ajuntament i fer complir les obligacions
derivades de l’ús dels espais i servicis comuns, així com les
normes establides en el reglament.
5. Que les persones que participen en l’atenció i cultiu de la
parcel·la són:
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS

1. Que coneix i accepta el Reglament d’ús i cessió dels
Horts Socials de Burjassot.
2. Que és compromet a respectar totes els normes
establides en el dit reglament.
3. Que és fa responsable de la parcel·la núm. __ per a la
seua atenció i cultiu.
4. Que és compromet a formar part de l’associació
d’agricultors dels Horts Socials de Burjassot la finalitat del
qual és la d’atendre els necessitats dels usuaris, servir
d’interlocutor amb l’Ajuntament i fer complir els obligacions
derivades de l’ús dels espais i servicis comuns, així com els
normes establides en el reglament.
5. Que els persones que participen en l’atenció i cultiu de la
parcel·la són:
DATA NAIXEMENT /
FECHA NACIMIENTO

Pl. Emilio Castelar, 1 · 46100 Burjassot · NIF: P-4608000-H
Telèfon: 96 316 05 00 · Fax 96 390 03 61 · www.burjassot.org

DNI

COMPROMÍS DE COMPLIMENT DE LES NORMES D’ÚS I
FUNCIONAMENT ALS HORTS SOCIALS DE BURJASSOT
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE
USO Y FUNCIONAMIENTO EN LOS HUERTOS SOCIALES
DE BURJASSOT.
5. Data i Signatura / Fecha y Firma

Burjassot, ______ d’/de ______________________ de _________

POLÍTICA DE DADES PERSONALS / POLITICA DE DATOS PERSONALES
Totes les dades de caràcter personal proporcionats seran incorporades a un fitxer de titularitat de l'Ajuntament de Burjassot per a la
finalitat de gestionar la vostra sol·licitud. Teniu dret a accedir, rectificar, cancel·lar les dades així com altres drets.
Todos los datos de carácter personal proporcionados serán incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Burjassot para la
finalidad de gestionar su solicitud. Tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar los datos así como otros derechos.

☐ He llegit i accepte la informació bàsica sobre protecció de dades en el moment del registre i que podré consultar ampliada en:
https://carpeta.burjassot.org:4443/protecciondatos/val/.
He leído y acepto la información básica sobre Protección de datos en el momento del registro y que podré consultar ampliada en:
https://carpeta.burjassot.org:4443/protecciondatos.

☐ Autoritze el registre i tractament de les meues dades personals per al fi indicat. / Autorizo el registro y tratamiento de mis datos
personales para la finalidad indicada.

ALCALDE-PRESIDENT DEL M.I. AJUNTAMENT DE BURJASSOT
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