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Candidatura a la Mesa de l’Assemblea 

Desembre 2020 

Proposta per a formar part de la Mesa de l’Assemblea de: 

Nom i cognoms 

Data de naixement NIF 

Entitat 

SIGNATURA SEGELL DE LA ENTITAT 

Les seues dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per a poder relacionar-nos amb vosté, la qual cosa ens permet l'ús de 
la seua informació personal dins de la legalitat. Així mateix, també poden ser usades per a altres activitats, com enviar-li publicitat o promocionar les nostres activitats.

Només el personal de la nostra entitat que estiga degudament autoritzat podrà tindre coneixement de la informació que li demanem. Així mateix, podran tindre coneixement de la seua informació aquelles 
entitats que necessiten tindre accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Igualment, tindran coneixement de la seua informació aquelles entitats públiques o privades a les quals 
estiguem obligats a facilitar les seues dades personals amb motiu del compliment d'alguna llei.

Conservarem les seues dades durant la nostra relació i mentre ens obliguen les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-los de forma segura.

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per a saber quina informació tenim sobre vosté, rectificar-la si anara incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això siga 
legalment possible. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seua informació a una altra entitat (portabilitat). Per a sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra 
adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per a poder identificar-li:

CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

C/ LLANTERNA, 26, CP 46001, VALÈNCIA (València/València)

En cas que entenga que els seus drets han sigut desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
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