ANNEX I
SOL·LICITUD D’ALTA DE PARCEL·LES
EN EL BANC DE TERRES DE
L’AJUNTAMENT DE PEDREGUER

NOM I COGNOMS

DNI-CIF

DOMICILI
MUNICIPI

PROVÍNCIA

CODI POSTAL

CORREU ELECTRÒNIC

TELÈFON

SOL·LICITA l’alta en el registre del Banc de terres agrícoles de les següents parcel·les, DE LES QUALS
ES DECLARA, SOTA LA SEUA EXCLUSIVA RESPONSABILITAT, LEGÍTIM PROPIETARI:
POLÍGON

PARCEL·LA

ESTAT* I CULTIU

SUPERFÍCIE

*Estat: TERRA CAMPA (TC), SEMIABANDONADA (SA), ABANDONADA (A), EN PRODUCCIÓ (P)

I AUTORITZA l’Ajuntament de Pedreguer a:
1.- Incloure les parcel·les indicades al Banc de Terres de Pedreguer.
2.- Cedir les dades personals bàsiques del propietari (nom, cognoms, telèfon i correu electrònic) als tercers interessats
en el seu cultiu quan en sol·liciten expressament la consulta a través de la instància corresponent, de conformitat amb
l’establert en el Reglament del Banc de Terres de Pedreguer. Aquesta cessió de dades, degudament autoritzada del
propietari, serà unidireccional, és a dir que se cediran les dades bàsiques del titular o titulars de les parcel·les a aquells
interessats en el seu cultiu que ho sol·liciten.
A __________________________, _____de ___________________ de 20___

(Signatura/es propietari/s)
Les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer titularitat de l’Ajuntament de Pedreguer, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades en el
present document. Així mateix, vos informem que les vostres dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats publiques, a les quals
siga necessari o obligatori cedir estos per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons 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, sí és el cas, oposició, enviant una
sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del vostre DNI, Passaport, NIE o un altre document d’identificació equivalent, dirigida a l’Ajuntament de
Pedreguer, C/ Ajuntament, 7, Pedreguer (03750).

