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07/02/20DIRECTOR/A DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'INSTAL·LACIONS  
DEPENDENTS DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA 

  
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES 

DEPENDIENTES DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA

A DADES D'IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
DADES DEL TITULAR O REPRESENTANT / DATOS DEL TITULAR O REPRESENTANTE

INTERVÉ / INTERVIENE

DADES DE L'EMPRESA (SI ÉS EL CAS) / DATOS DE LA EMPRESA (EN SU CASO)

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI

ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DIRECCIÓN (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

NOM COMERCIAL I RAÓ SOCIAL / NOMBRE COMERCIAL Y RAZÓN SOCIAL CIF

ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DIRECCIÓN (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

En el seu nom 
En su nombre

En representació de l'empresa: 
En representación de la empresa:

B DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE 
DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

DNINOM / NOMBRECOGNOMS / APELLIDOS

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

C DADES DE FACTURACIÓ (emplenar només si és diferent del sol·licitant) 
DATOS DE FACTURACIÓN (cumplimentar sólo si es distinto del solicitante)

DADES DE L'EMPRESA (SI ÉS EL CAS) / DATOS DE LA EMPRESA (EN SU CASO)
NOM COMERCIAL I RAÓ SOCIAL / NOMBRE COMERCIAL Y RAZÓN SOCIAL CIF

ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DIRECCIÓN (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

D DETALL D'INSTAL·LACIONS A SOL·LICITAR I TARIFES PER ÚS QUE S'APLIQUEN  
DETALLE DE INSTALACIONES A SOLICITAR Y TARIFAS POR USO QUE SE APLICAN 

D.1 CENTRE / CENTRO

D.2 ESPAIS I TARIFES PER ÚS (MITJA JORNADA/JORNADA COMPLETA) 
       ESPACIOS Y TARIFAS POR USO (MEDIA JORNADA/JORNADA COMPLETA)

CDT 
CDT

INVAT.TUR

Sala d'actes i/o Restaurant 
Salón de Actos y/o Restaurante

Aula

Aula Demostració i Aula de Cates 
Aula Demostración y Aula de Catas

Hall, Patis, Terrasses, Jardí i altres zones comunes 
Hall, Patios, Terrazas, Jardín y otras zonas comunes

ESPAI / ESPACIO

600 €

300 €

400 €

200 €

MITJA JORNADA / MEDIA JORNADA (*)

1.000 €

500 €

600 €

300 €

JORNADA COMPLETA (**)

(*) Per mitja jornada s'entén una duració màxima de 6 hores. 
     Por media jornada se entiende una duración máxima de 6 horas.

(**) Per jornada completa s'entén una duració màxima de 12 hores. 
      Por jornada completa se entiende una duración máxima de 12 horas.

COST SEGONS TARIFES sobre la base de la Resolució 16 de enero de 2020)   
COSTE SEGÚN TARIFAS en base a la Resolución 16 de enero de 2020) 
IVA 21%
TOTAL A PAGAR

(***) Tota activitat que supere un dia, portara amb si la reducció de les presents tarifes en un 25% del preu fixat, per al segon i següents dies. 
        Toda actividad que supere un día, llevara consigo la reducción de las presentes tarifas en un 25% del precio fijado, para el segundo y siguientes días.
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07/02/20DIRECTOR/A DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'INSTAL·LACIONS  
DEPENDENTS DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA 

  
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES 

DEPENDIENTES DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA

E DESCRIPCIÓ DE L'ESDEVENIMENT A REALITZAR 
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A REALIZAR

E.1. DADES DE L'ESDEVENIMENT / DATOS DEL EVENTO

E.2. ASSISTENTS / ASISTENTES 

E.3. MITJANS TÈCNICS I D'ORGANITZACIÓ REQUERITS / MEDIOS TÉCNICOS Y DE ORGANIZACIÓN REQUERIDOS:

DENOMINACIÓ / DENOMINACIÓN

Objectiu / Objetivo

Data i hora d'inici / Fecha y hora de inicio Data i hora de la finalització / Fecha y hora de la finalización

Número

Perfil 

Ponents i autoritats convidades / Ponentes y autoridades invitadas

Altres necessitats tècniques i organitzatives / Otras necesidades técnicas y organizativas

F AUTORITZACIÓ EXPRESSA ÚS LOGOTIP I/O IMATGES 
AUTORIZACIÓN EXPRESA USO LOGOTIPO Y/O IMÁGENES

El sotasignat sol·licita autorització expressa de:  
El abajo firmante solicita autorización expresa de: 

, d de

Firma:

Ús del logotip de CdT 
Uso del logotipo de CdT

Ús del logotip d'Invat·tur 
Uso del logotipo de Invat·tur

Ús d'imatges al·lusives del centre en fullet i/o publicitat sobre l'esdeveniment 
Uso de imágenes alusivas del centro en folleto y/o publicidad sobre el evento

Representant 
RepresentanteTitular

G CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO AUTORITZACIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)

D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les 
dades d'identitat de la persona sol·licitant o, si escau, de qui la represente legalment.  
Només en cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació haurà de manifestar-ho a continuació, i s'obligarà a 
aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment. 
  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener 
directamente los datos de identidad de la persona solicitante o, en su caso, de quien la represente legalmente.  
Solo en caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá manifestarlo a continuación, y se obligará a aportar 
los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.

No autoritze l'obtenció de les dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, de qui li represente legalment. 
No autorizo a la obtención de los datos de identidad del solicitante o, en su caso, de quien le represente legalmente.
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07/02/20DIRECTOR/A DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'INSTAL·LACIONS  
DEPENDENTS DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA 

  
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES 

DEPENDIENTES DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA

H CONDICIONS GENERALS PER A L'AUTORITZACIÓ DE L'ÚS 
CONDICIONES GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN DEL USO

1.- Abans de la celebració de l'esdeveniment, l'entitat sol·licitant haurà de remetre la relació nominal punt del personal propi que vaja a intervindre en l'organització i 
desenvolupament de l'esdeveniment, com del personal i dels responsables de les diferents empreses que participen.  
Antes de la celebración del evento, la entidad solicitante deberá remitir la relación nominal tanto del personal propio que vaya a intervenir en la organización y desarrollo 
del evento, como del personal y de los responsables de las distintas empresas que participen.  
  
2.- El personal de l'entitat organitzadora de l'esdeveniment haurà d'atendre les indicacions que en matèria de funcionament facen els responsables del centre on es vaja 
celebrar l'esdeveniment.  
El personal de la entidad organizadora del evento deberá atender las indicaciones que en materia de funcionamiento hagan los responsables del centro donde se vaya 
celebrar el evento.  
  
3.- El material utilitzat en l'esdeveniment serà retirat per l'entitat sol·licitant organitzadora una vegada finalitzat el mateix, no fent-se responsable del mateix Turisme 
Comunitat Valenciana.  
El material utilizado en el evento será retirado por la entidad solicitante organizadora una vez finalizado el mismo, no haciéndose responsable del mismo Turisme 
Comunitat Valenciana.  
  
4.- Si l'activitat a desenvolupar requereix el servei d'hostesses o qualsevol altre tipus de personal, la seua contractació i pagament seran a càrrec de l'entitat sol·licitant 
organitzadora. Igualment, es farà càrrec de les despeses del personal tècnic i instal·lacions complementàries a les existents que es necessiten per a l'esdeveniment.  
Si la actividad a desarrollar requiere el servicio de azafatas o cualquier otro tipo de personal, su contratación y pago serán a cargo de la entidad solicitante organizadora. 
Igualmente, se hará cargo de los gastos del personal técnico e instalaciones complementarias a las existentes que se necesiten para el evento.  
  
5.- L'horari de realització de l'esdeveniment quedarà subjecte, en tot cas, a l'horari d'obertura i tancament del Centre o dependència sol·licitada.  
El horario de realización del evento quedará sujeto, en todo caso, al horario de apertura y cierre del Centro o dependencia solicitada.  
  
6.- Per a la utilització del logotip del CDT o imatges al·lusives al mateix en qualsevol fullet i/o publicitat sobre l'esdeveniment, haurà de sol·licitar-se autorització expressa. 
Para la utilización del logotipo del CDT o imágenes alusivas al mismo en cualquier folleto y/o publicidad sobre el evento, deberá solicitarse autorización expresa.  
  
7.- Qualsevol petició no prevista o modificació de qualsevol tipus, haurà de ser comunicada com a mínim 48 hores abans de la realització de l'esdeveniment, al tècnic 
responsable del centre on es vaja celebrar l'esdeveniment. Qualsevol altra petició addicional no comunicada en el termini temps i forma assenyalats, no podrà ser atesa.  
Cualquier petición no prevista o modificación de cualquier tipo, deberá ser comunicada como mínimo 48 horas antes de la realización del evento, al técnico responsable 
del centro donde se vaya celebrar el evento. Cualquier otra petición adicional no comunicada en el plazo tiempo y forma señalados, no podrá ser atendida. 

I SOL·LICITUD D'ÚS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS 
SOLICITUD DE USO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES

La persona sotasignat, en la qualitat sotasignada indicada, i sobre la base de la informació facilitada en els apartats anteriors, sol·licita l'autorització de l'ús d'instal·lacions 
sobre la base de les condicions generals, que accepta i, es compromet a complir amb el pagament del cost per l'ús de les mateixes segons les tarifes establides pel que 
sol·licita l'emissió de la factura corresponent. 
La persona abajo firmante, en la calidad abajo firmante indicada, y en base a la información facilitada en los apartados anteriores, solicita la autorización del uso de 
instalaciones en base a las condiciones generales, que acepta y, se compromete a cumplir con el pago del coste por el uso de las mismas según las tarifas establecidas 
por lo que solicita la emisión de la factura correspondiente.

, d de

Firma:

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caràcter personal que ens proporcione seran tractats per 
Turisme Comunitat Valenciana per a procedir a la tramitació de la seua sol·licitud. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, 
portabilitat i limitació del tractament davant Turisme Comunitat Valenciana, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu rgpd_turisme@gva.es, així com reclamar, si escau, 
davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.  
PROTECCIÓN DE DATOS: de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por 
Turisme Comunitat Valenciana para proceder a la tramitación de su solicitud. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, 
portabilidad y limitación del tratamiento ante Turisme Comunitat Valenciana, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo rgpd_turisme@gva.es, así como reclamar, 
en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el 
següent enllaç per a més informació:/ Visite el siguiente enlace para más información:  http://www.gva.es/downloads/publicados/pr/texto_informacion_adicional.pdf 

Representant 
RepresentanteTitular
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DIRECTOR/A DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'INSTAL·LACIONS 
DEPENDENTS DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA
 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES DEPENDIENTES DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA
A
DADES D'IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
DADES DEL TITULAR O REPRESENTANT / DATOS DEL TITULAR O REPRESENTANTE
INTERVÉ / INTERVIENE
DADES DE L'EMPRESA (SI ÉS EL CAS) / DATOS DE LA EMPRESA (EN SU CASO)
B
DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE
DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO
C
DADES DE FACTURACIÓ (emplenar només si és diferent del sol·licitant)
DATOS DE FACTURACIÓN (cumplimentar sólo si es distinto del solicitante)
DADES DE L'EMPRESA (SI ÉS EL CAS) / DATOS DE LA EMPRESA (EN SU CASO)
D
DETALL D'INSTAL·LACIONS A SOL·LICITAR I TARIFES PER ÚS QUE S'APLIQUEN 
DETALLE DE INSTALACIONES A SOLICITAR Y TARIFAS POR USO QUE SE APLICAN 
D.1 CENTRE / CENTRO
D.2 ESPAIS I TARIFES PER ÚS (MITJA JORNADA/JORNADA COMPLETA)
       ESPACIOS Y TARIFAS POR USO (MEDIA JORNADA/JORNADA COMPLETA)
ESPAI / ESPACIO
MITJA JORNADA / MEDIA JORNADA (*)
JORNADA COMPLETA (**)
(*) Per mitja jornada s'entén una duració màxima de 6 hores.
     Por media jornada se entiende una duración máxima de 6 horas.
(**) Per jornada completa s'entén una duració màxima de 12 hores.
      Por jornada completa se entiende una duración máxima de 12 horas.
COST SEGONS TARIFES sobre la base de la Resolució 16 de enero de 2020)  
COSTE SEGÚN TARIFAS en base a la Resolución 16 de enero de 2020) 
IVA 21%
TOTAL A PAGAR
(***) Tota activitat que supere un dia, portara amb si la reducció de les presents tarifes en un 25% del preu fixat, per al segon i següents dies.
        Toda actividad que supere un día, llevara consigo la reducción de las presentes tarifas en un 25% del precio fijado, para el segundo y siguientes días.
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'INSTAL·LACIONS 
DEPENDENTS DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA
 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES DEPENDIENTES DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA
E
DESCRIPCIÓ DE L'ESDEVENIMENT A REALITZAR
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A REALIZAR
E.1. DADES DE L'ESDEVENIMENT / DATOS DEL EVENTO
E.2. ASSISTENTS / ASISTENTES 
E.3. MITJANS TÈCNICS I D'ORGANITZACIÓ REQUERITS / MEDIOS TÉCNICOS Y DE ORGANIZACIÓN REQUERIDOS:
F
AUTORITZACIÓ EXPRESSA ÚS LOGOTIP I/O IMATGES
AUTORIZACIÓN EXPRESA USO LOGOTIPO Y/O IMÁGENES
El sotasignat sol·licita autorització expressa de: 
El abajo firmante solicita autorización expresa de: 
,
d
de
Firma:
G
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO AUTORITZACIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)
D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, si escau, de qui la represente legalment. 
Només en cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació haurà de manifestar-ho a continuació, i s'obligarà a aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de identidad de la persona solicitante o, en su caso, de quien la represente legalmente. 
Solo en caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá manifestarlo a continuación, y se obligará a aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'INSTAL·LACIONS 
DEPENDENTS DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA
 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES DEPENDIENTES DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA
H
CONDICIONS GENERALS PER A L'AUTORITZACIÓ DE L'ÚS
CONDICIONES GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN DEL USO
1.- Abans de la celebració de l'esdeveniment, l'entitat sol·licitant haurà de remetre la relació nominal punt del personal propi que vaja a intervindre en l'organització i desenvolupament de l'esdeveniment, com del personal i dels responsables de les diferents empreses que participen. 
Antes de la celebración del evento, la entidad solicitante deberá remitir la relación nominal tanto del personal propio que vaya a intervenir en la organización y desarrollo del evento, como del personal y de los responsables de las distintas empresas que participen. 
 
2.- El personal de l'entitat organitzadora de l'esdeveniment haurà d'atendre les indicacions que en matèria de funcionament facen els responsables del centre on es vaja celebrar l'esdeveniment. 
El personal de la entidad organizadora del evento deberá atender las indicaciones que en materia de funcionamiento hagan los responsables del centro donde se vaya celebrar el evento. 
 
3.- El material utilitzat en l'esdeveniment serà retirat per l'entitat sol·licitant organitzadora una vegada finalitzat el mateix, no fent-se responsable del mateix Turisme Comunitat Valenciana. 
El material utilizado en el evento será retirado por la entidad solicitante organizadora una vez finalizado el mismo, no haciéndose responsable del mismo Turisme Comunitat Valenciana. 
 
4.- Si l'activitat a desenvolupar requereix el servei d'hostesses o qualsevol altre tipus de personal, la seua contractació i pagament seran a càrrec de l'entitat sol·licitant organitzadora. Igualment, es farà càrrec de les despeses del personal tècnic i instal·lacions complementàries a les existents que es necessiten per a l'esdeveniment. 
Si la actividad a desarrollar requiere el servicio de azafatas o cualquier otro tipo de personal, su contratación y pago serán a cargo de la entidad solicitante organizadora. Igualmente, se hará cargo de los gastos del personal técnico e instalaciones complementarias a las existentes que se necesiten para el evento. 
 
5.- L'horari de realització de l'esdeveniment quedarà subjecte, en tot cas, a l'horari d'obertura i tancament del Centre o dependència sol·licitada. 
El horario de realización del evento quedará sujeto, en todo caso, al horario de apertura y cierre del Centro o dependencia solicitada. 
 
6.- Per a la utilització del logotip del CDT o imatges al·lusives al mateix en qualsevol fullet i/o publicitat sobre l'esdeveniment, haurà de sol·licitar-se autorització expressa. 
Para la utilización del logotipo del CDT o imágenes alusivas al mismo en cualquier folleto y/o publicidad sobre el evento, deberá solicitarse autorización expresa. 
 
7.- Qualsevol petició no prevista o modificació de qualsevol tipus, haurà de ser comunicada com a mínim 48 hores abans de la realització de l'esdeveniment, al tècnic responsable del centre on es vaja celebrar l'esdeveniment. Qualsevol altra petició addicional no comunicada en el termini temps i forma assenyalats, no podrà ser atesa. 
Cualquier petición no prevista o modificación de cualquier tipo, deberá ser comunicada como mínimo 48 horas antes de la realización del evento, al técnico responsable del centro donde se vaya celebrar el evento. Cualquier otra petición adicional no comunicada en el plazo tiempo y forma señalados, no podrá ser atendida. 
I
SOL·LICITUD D'ÚS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS
SOLICITUD DE USO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES
La persona sotasignat, en la qualitat sotasignada indicada, i sobre la base de la informació facilitada en els apartats anteriors, sol·licita l'autorització de l'ús d'instal·lacions sobre la base de les condicions generals, que accepta i, es compromet a complir amb el pagament del cost per l'ús de les mateixes segons les tarifes establides pel que sol·licita l'emissió de la factura corresponent.
La persona abajo firmante, en la calidad abajo firmante indicada, y en base a la información facilitada en los apartados anteriores, solicita la autorización del uso de instalaciones en base a las condiciones generales, que acepta y, se compromete a cumplir con el pago del coste por el uso de las mismas según las tarifas establecidas por lo que solicita la emisión de la factura correspondiente.
,
d
de
Firma:
PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caràcter personal que ens proporcione seran tractats per Turisme Comunitat Valenciana per a procedir a la tramitació de la seua sol·licitud. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant Turisme Comunitat Valenciana, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu rgpd_turisme@gva.es, així com reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. 
PROTECCIÓN DE DATOS: de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por Turisme Comunitat Valenciana para proceder a la tramitación de su solicitud. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante Turisme Comunitat Valenciana, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo rgpd_turisme@gva.es, así como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el següent enllaç per a més informació:/ Visite el siguiente enlace para más información:  http://www.gva.es/downloads/publicados/pr/texto_informacion_adicional.pdf 
	NOM_ARCHIVO: IA - 25179 - 03 - E
	A4: 
	A5: 
	A6: 
	A7: 
	A8: 
	A9: 
	A10: 
	A11: 
	A12: 
	A13: 
	A14: 
	A15: 
	A16: 
	A17: 
	A18: 
	A19: 
	A20: 
	A21: 
	A22: 
	A23: 
	A24: 0
	A25: 0
	B1: 
	B2: 
	B3: 
	B4: 
	C2: 
	C3: 
	C4: 
	C5: 
	C6: 
	C7: 
	C8: 
	C9: 
	D3: 0
	D4: 0
	D5: 0
	D6: 0
	D7: 0
	D8: 0
	DropDownList1:  
	D11: 0
	D12: 0
	D13: 0
	D14: 0
	D16: 0
	D17: 0
	D18: 0
	D19: 0
	D26: 
	D27: 
	D28: 
	E4: 
	E5: 
	E6: 
	E7: 
	E8: 
	E9: 
	E10: 
	E11: 
	F6: 
	F7: 
	F8: 
	F9: 
	F10: 
	F11: 0
	F12: 0
	F13: 0
	F14: 0
	F15: 0
	I7: 
	I8: 
	I9: 
	I10: 
	I11: 
	I12: 0
	I13: 0



