
Solicitud de incorporación a la agrupación de voluntarios de Protección Civil 
Sol·licitud d'incorporació a l'agrupació de voluntaris de Protecció Civil  

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la  existencia de una base de datos 
propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, prodrá 
ser ejercitado en el Ajuntament d´Elx, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente. 
Segons l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades requerides en aquest document se l’informa de l’existència d’una base de dades 
propietat d’aquest Ajuntament, de què formarà part, i la finalitat de la qual és l’exercici de les funcions pròpies de l’administració local. El dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, podrà ser exercit 
a l’Ajuntament d’Elx, responsable del seu tractament, d’acord amb el que estableix la legislació vigent. 

Dª. / D.  DNI/NIE            
Sra./Sr.  DNI / NIE  

domicilio            Nº  planta  puerta  
domicili  núm.  planta  porta  

localidad            provincia            CP            
localitat  província  CP  

teléfono            móvil            
telèfon  mòbil  

fecha de nacimiento  correo-e  
data de naixement  correu-e  

 
Solicita / Sol·licita 
 

Incorporarse a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Elche, ofreciendo 
su colaboración voluntaria y desinteresada en las misiones que se le confíen, comprometiéndose a 
aceptar el Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Elche, 
en el caso de ser admitido/a. 
Incorporar-se a l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Elx, oferint la seua 
col·laboració voluntària i desinteressada en les missions que se li confien, comprometent-se a acceptar el 
Reglament de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Elx, en el cas de ser 
admès/a. 

 

  Elx,            
 Firma / Signatura 
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