SOL·LICITUD GENÈRICA
SOLICITUD GENÉRICA
EXPEDIENT NÚM.:
EXPEDIENTE NÚMERO:

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

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

PROFESSIÓ / PROFESIÓN

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

LOCALITAT / LOCALIDAD

B

EXPOSA
EXPONE

C

SOL·LICITA
SOLICITA

NIF

ESTAT CIVIL / ESTADO CIVIL

PROVÍNCIA / PROVINCIA

d

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

de
CHAP - IAC

,

TELÈFON / TELÉFONO

CP

Firma:
ADVERTIMENT / ADVERTENCIA

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DIN - A4

A

CODI D'HABITATGE:
CÓDIGO DE VIVIENDA:

La no-presentació de tots els documents enumerat o l'ompliment insuficient de les sol·licituds, podrà donar lloc a la seua denegació. Els
documents presentats hauran de ser originals i fotocòpies o fotocòpies compulsades. És requisit necessari trobar-se al corrent de pagament.
La no presentación de todos los documentos enumerados o la cumplimentación insuficiente de las solicitudes, podrá dar lugar a su
denegación. Los documentos presentados deberán ser originales y fotocopias o fotocopias compulsadas. Es requisito necesario hallarse al
corriente de pago
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione
seran tractats per la Evha, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar
l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades
personals presentant escrit en el registre d'entrada de la Evha. Així mateix, podrà reclamar, en el seu cas, davant el delegat de protecció de
dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de dades en: http://www.
evha.es/portal/castellano/transparencia/rat.pdf i per a l'exercici dels drets en: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16054
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos
proporcione serán tratados por la Evha, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad
de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición
al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Evha. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante
el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el
tratamiento de datos en: http://www.evha.es/portal/castellano/transparencia/RAT.pdf y para el ejercicio de los derechos en: https://www.gva.
es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16054

ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL
ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

30/07/20
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