
JUNTA CENTRAL FALLERA

VALÈNCIA

ELECCIÓ FALLERA MAJOR DE VALÈNCIA I CORT D'HONOR

BUTLLETÍ D'INSCRIPCIÓ

Només podrà presentar-se a l'elecció en la Falla on estiga censada i en els terminis previstos per a això i en cas
d'eixir triada, assumix implícitament, pel sol fet de la seua elecció, l'obligació d'assistir, no sols als actes de la
Setmana Fallera, sinó també a tots aquells en què, per esta Junta siga requerida la seua presència en el
transcurs de l'exercici

FALLA ______________________________________________________________________

SECTOR _____________________________________________________ Falla nº________

CANDIDATA:                                                                                                      Nº censo ______

Nom _______________________________________________________________________

Domicili _____________________________________________________________________

Població ______________________________ C.Postal __________ DNI ________________

Estudia_____________________________________________Curs____________________

Edat ___________ añys  - Telèfon ____________________ Mobil _____________________

e-mail ______________________________________________________________________

Professió____________________________________________________________________

Centre d'estudi o treball ________________________________________________________

Domicili _______________________________________________ Telèfon _____________

En compliment de les Lleis Orgàniques, 1/1982 de 5 de Maig, Art.3, 1/1996 de 15 de Gener, Art. 4, 15/1999 de 13 de desembre R. D. 1720/2007 Art. 13 de
Protecció de Dades de caràcter personal, els firmants autoritzen i consenten expressament a Junta Central Fallera,para incloure les seues dades
personals en els seus respectius fitxers, així com per a la seua utilització i tractament, automatitzat o no, sempre que tinguen com a finalitat el procés
d'elecció de la Fallera Major de València i Cort d'Honor, informar i promoure les falles. La present autorització per ser de caràcter facultatiu, podrà ser
revocada pels titulars de les dades. Les revocacions no podran tindre efectes retroactius. Tot allò que s'ha exposat s'entén sense perjuí dels drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, si ho desitgen, poden exercitar els seus drets per mitjà de comunicació escrita acreditant la seua identitat a Junta
Central Fallera,Avd. de la Plata 117, CP. 46006 València

València, a           de                            de

Signat: Signat:

El President de la Comissió (Segell Falla) La Candidata
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