Ajuntament
de Benicarló
Oficina Municipal d'Informació al Consumidor: Reclamació / Denúncia
Dades del
reclamant
Datos del
reclamante

Primer cognom / Primer apellido

Segon cognom / Segundo apellido

Nom / Nombre

NIF / NIF

Carrer/Plaça/Partida/Carretera / Calle/Plaza/Partida/Carretera

Núm./Km / Núm./Km

Població / Población

Província / Provincia

Telèfon / Teléfono

Dades del
reclamat
Datos del
reclamado

(si necessiteu
més espai,
podeu
adjuntar fulls
addicionals)
Hechos que se
ponen de
manifiesto
(en caso de
necesitar más
espacio, puede
adjuntar hojas
adicionales)

Apt. / Aptdo.

NIF – CIF / NIF - CIF

Carrer/Plaça/Partida/Carretera / Calle/Plaza/Partida/Carretera

Núm./Km / Núm./Km

Població / Población

Província / Provincia

Fax / Fax

Apt. / Aptdo.

Reclamació / Reclamación

Porta / Puerta

Codi postal / Código postal

Correu electrònic / Correo electrónico

Nom / Nombre

Telèfon / Teléfono

Fets que es
posen de
manifest

Fax / Fax

Pis / Piso

Pis / Piso

Porta / Puerta

Codi postal / Código postal

Correu electrònic / Correo electrónico

Denúncia / Denuncia

Sol·licitud /
Pretensió
(Emplenament
obligatori)
Solicitud /
Pretensión
(Cumplimentación
obligatoria)
Documentació
que aporta
Documentació
que aporta

Firma
Firma
Datació

Lloc / Lugar

Data / Fecha

Datación
ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ / ALCALDÍA DEL AJUNTAMENT DE BENICARLÓ
Les dades que heu facilitat s'inclouran en un fitxer de titularitat de l'Ajuntament de Benicarló, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades en el present document. Així
mateix, us informem que les vostres dades no se cediran a terceres persones, tret que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per poder
gestionar la vostra sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la Llei.
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, bé enviant
una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document d'identificació equivalent, dirigida al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de
Benicarló, c. de Ferreres Bretó núm. 10, 12580 Benicarló (Castelló) o bé lliurant la sol·licitud personalment davant el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, amb l'exhibició del DNI original o un
document equivalent.
Los datos facilitados se incluirán en un fichero de titularidad del Ajuntament de Benicarló, cuya finalidad es gestionar las peticiones manifestadas en el presente documento. Así mismo, le informamos
que sus datos no se cederán a terceras personas, salvo a las entidades públicas, a las que sea necesario u obligatorio cederlas para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos en la
Ley.
Según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, bien enviando una solicitud por
escrito, acompañada de una fotocopia del DNI, pasaporte, NIE o cualquier otro documento de identificación equivalente, dirigida al Registro de Entrada del Ajuntament de Benicarló, c. de Ferreres
Bretó núm. 10, 12580 Benicarló (Castelló) o bien entregando la solicitud personalmente ante el Registro de Entrada, exhibiendo el DNI original o un documento equivalente.

Informació
Información

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor
C. de César Cataldo, 2 1r
12580 Benicarló
Tel. 964 825 234
omic@ajuntamentdebenicarlo.org

