
D
IN

 - 
A4

C
TR

SP
C

 - 
SG

AC
Q

IS

22/05/20CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS  DELS PROCEDIMENTS D'AJUDES A VIVERS DE 
PRODUCCIÓ DE PLANTES ORNAMENTALS I A LES ASSOCIACIONS DE PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS QUE 

HAN TINGUT DIFICULTATS ECONÒMIQUES PER LA SUSPENSIÓ D'ACTIVITAT DECRETADA PEL GOVERN D'ESPANYA 
CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19 

REPRESENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS  DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AYUDAS A 
VIVEROS DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y A LAS ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE 
LOS ANIMALES QUE HAN TENIDO DIFICULTADES ECONÓMICAS POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDAD DECRETADA 

POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA CONSECUENCIA DE LA COVID-19

A REPRESENTACIÓ  / REPRESENTACIÓN

, d' de

Perquè actue en el meu nom davant la Conselleria en les ajudes referenciades. 
Para que actúe en mi nombre ante la Conselleria en las ayudas referenciadas.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Nom del tractament: Ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de la conselleria competent en matèria d'agricultura.  
Nombre del tratamiento: Ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la conselleria competente en materia de agricultura.  
  
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria d'agricultura.  
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de agricultura.  
  
Finalitat del tractament: Gestionar les ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural.  
Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural.  
  
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de 
manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: http://www.gva.es/es/proc19970. 
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter 
personal de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: http://www.gva.es/va/proc19970.  
  
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant 
l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en 
matèria de protecció de dades.  
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la normativa en 
materia de protección de datos.  
  
Pot obtindre informació més detallada en el següent enllaç: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments. 
Puede obtener información más detallada en el siguiente enlace: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments.

Sr. / Sra. / D. Dña.

amb NIF / con NIF amb domicili en (municipi) / con domicilio en (municipio)

província / provincia,

adreça / dirección núm.
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ATORGUE LA MEUA REPRESENTACIÓ A:  
OTORGO MI REPRESENTACIÓN A: 

AMB NIF / CON NIF

Signatura de la persona representada 
Firma de la personas representada
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Nom del tractament: Ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de la conselleria competent en matèria d'agricultura. 
Nombre del tratamiento: Ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la conselleria competente en materia de agricultura. 
 
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria d'agricultura. 
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de agricultura. 
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Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la normativa en materia de protección de datos. 
 
Pot obtindre informació més detallada en el següent enllaç: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments.
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