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20/12/22TURISME COMUNITAT VALENCIANA

FORMULARI ACREDITATIU DE LA REPRESENTACIÓ ATORGADA PER A LA 
REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DE LA INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA 

BONO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA 2023 
  

FORMULARIO ACREDITATIVO DE LA REPRESENTACIÓN OTORGADA PARA LA 
REALIZACIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS DE LA INSCRIPCIÓN EN EL 

PROGRAMA BONO VIAJE COMUNITAT VALENCIANA 2023

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO NIF

TELÈFON MÒBIL / TELÉFONO MÓVIL

DOMICILI (CARRER/PLAÇA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM / NOMBRE

NÚMERO / NÚMERO PORTA / PUERTA

B ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ 
OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN

NIF:

COGNOMS PERSONA FÍSICA: 
APELLIDOS PERSONA FÍSICA:

NOM: 
NOMBRE:

CIF:RAÓ SOCIAL PERSONA JURÍDICA: 
RAZÓN SOCIAL PERSONA JURÍDICA:

La persona sol·licitant atorga la representació a: 
La persona solicitante otorga la representación a:

Perquè actue en el seu nom davant de TURISME COMUNITAT VALENCIANA en el tràmit del procediment d'inscripció en el PROGRAMA BO 
VIATGE COMUNITAT VALENCIANA 2023 
Para que actúe en su nombre ante TURISME COMUNITAT VALENCIANA en el trámite del procedimiento de inscripción en el PROGRAMA BONO 
VIAJE COMUNITAT VALENCIANA 2023

, d' de

Signat per la persona sol·licitant de la inscripció en el PROGRAMA BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA 
Firmado por la persona solicitante de la inscripción en el PROGRAMA BONO VIAJE COMUNITAT VALENCIANA

Signatura: 
Firma:

NOTA: Aquest annex, després d'omplir-lo i signar-lo, deurà adjuntar-se tant en format PDF com en format imatge per a permetre que la relació entre 
representat i representant puga dur-se a terme de manera àgil, sense perjudici que, si és el cas, TURISME COMUNITAT VALENCIANA requerisca 
amb posterioritat la presentació del document original. 
  
NOTA: Este anexo, tras su cumplimentación y firma, deberá adjuntarse tanto en formato PDF como en formato imagen para permitir que la relación 
entre representado y representante pueda llevarse a cabo de forma ágil, sin perjuicio de que, en su caso, TURISME COMUNITAT VALENCIANA 
requiera con posterioridad la presentación del documento original.

PROTECCIÓ DE DADES / PROTECCIÓN DE DATOS 
  
De conformitat amb el Reglament general de protecció de dades, les dades de caràcter personal que ens proporcioneu seran tractades per TURISME COMUNITAT VALENCIANA per a procedir a la 
tramitació de la vostra sol·licitud a l'empara de la Llei general de subvencions / 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 al amparo de la Ley general de subvenciones. 
  
També podran tractar-se les dades per al desenvolupament d'accions de fidelització empreses per Turisme Comunitat Valenciana, si així ho haguera autoritzat la persona interessada en el moment 
de la seua inscripció en el programa "Bo Viatge Comunitat Valenciana 2023" / También podrán tratarse los datos para el desarrollo de acciones de fidelización emprendidas por Turisme Comunitat 
Valenciana, si así lo hubiera autorizado la persona interesada en el momento de su inscripción en el programa "Bono Viaje Comunitat Valenciana 2023". 
  
Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant de TURISME COMUNITAT VALENCIANA, dirigint-vos per escrit a l'adreça 
de correu bonoviajecv_rgpd@turismecv.es, així com reclamar, si és el cas, davant de l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no hàgeu obtingut satisfacció en 
l'exercici dels vostres drets / 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 bonoviajecv_rgpd@turismecv.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.   
  
Més informació sobre protecció de dades de Turisme Comunitat Valenciana en el següent enllaç web: https://www.turisme.gva.es/va/RGPD 
  
Más información sobre protección de datos de Turisme Comunitat Valenciana en el siguiente enlace web: https://www.turisme.gva.es/es/RGPD
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TURISME COMUNITAT VALENCIANA
A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
B
ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ
OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN
La persona sol·licitant atorga la representació a:
La persona solicitante otorga la representación a:
Perquè actue en el seu nom davant de TURISME COMUNITAT VALENCIANA en el tràmit del procediment d'inscripció en el PROGRAMA BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA 2023
Para que actúe en su nombre ante TURISME COMUNITAT VALENCIANA en el trámite del procedimiento de inscripción en el PROGRAMA BONO VIAJE COMUNITAT VALENCIANA 2023
,
d'
de
Signat per la persona sol·licitant de la inscripció en el PROGRAMA BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA
Firmado por la persona solicitante de la inscripción en el PROGRAMA BONO VIAJE COMUNITAT VALENCIANA
Signatura:
Firma:
NOTA: Aquest annex, després d'omplir-lo i signar-lo, deurà adjuntar-se tant en format PDF com en format imatge per a permetre que la relació entre representat i representant puga dur-se a terme de manera àgil, sense perjudici que, si és el cas, TURISME COMUNITAT VALENCIANA requerisca amb posterioritat la presentació del document original.
 
NOTA: Este anexo, tras su cumplimentación y firma, deberá adjuntarse tanto en formato PDF como en formato imagen para permitir que la relación entre representado y representante pueda llevarse a cabo de forma ágil, sin perjuicio de que, en su caso, TURISME COMUNITAT VALENCIANA requiera con posterioridad la presentación del documento original.
PROTECCIÓ DE DADES / PROTECCIÓN DE DATOS
 
De conformitat amb el Reglament general de protecció de dades, les dades de caràcter personal que ens proporcioneu seran tractades per TURISME COMUNITAT VALENCIANA per a procedir a la tramitació de la vostra sol·licitud a l'empara de la Llei general de subvencions / 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 al amparo de la Ley general de subvenciones.
 
També podran tractar-se les dades per al desenvolupament d'accions de fidelització empreses per Turisme Comunitat Valenciana, si així ho haguera autoritzat la persona interessada en el moment de la seua inscripció en el programa "Bo Viatge Comunitat Valenciana 2023" / También podrán tratarse los datos para el desarrollo de acciones de fidelización emprendidas por Turisme Comunitat Valenciana, si así lo hubiera autorizado la persona interesada en el momento de su inscripción en el programa "Bono Viaje Comunitat Valenciana 2023".
 
Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant de TURISME COMUNITAT VALENCIANA, dirigint-vos per escrit a l'adreça de correu bonoviajecv_rgpd@turismecv.es, així com reclamar, si és el cas, davant de l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no hàgeu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets / 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 bonoviajecv_rgpd@turismecv.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.  
 
Més informació sobre protecció de dades de Turisme Comunitat Valenciana en el següent enllaç web: https://www.turisme.gva.es/va/RGPD
 
Más información sobre protección de datos de Turisme Comunitat Valenciana en el siguiente enlace web: https://www.turisme.gva.es/es/RGPD
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