
Amb el finançament de

VOLUNTARIAT MEDIAMBIENTAL EN PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS ESTIU 2021 VOLUNTARIAT  MEDIAMBIENTAL

Ajuntament d’Alcoi

Si vols optar a participar en el Programa de Voluntariat Mediambiental, en la realització de tasques de

vigilància per a la prevenció d'incendis forestals i aprendre sobre l’entorn natural d’Alcoi, t’hi pots inscriure

mitjançant aquest formulari.

Enguany el programa consisteix en:

• La vigilància per a la prevenció d’incendis forestals

• Allotjament i manutenció, de dilluns a divendres, en alberg (4 nits)

• La participació en activitats: interpretació de plànols i orientació en la muntanya, primers auxilis,

prevenció d’incendis, supervivència bàsica, tallers de reciclatge i altres.

Senyala el torn en què t’interessa participar ( 1 a 6 per ordre de preferència) 

Del 5 al 9 de juliol Del 12 al 16 de juliol

Del 19 al 23 de juliol Del 26 al 30 de juliol

Del 2 al 6 d’agost Del 9 al 13 d’agost

Nom i cognoms   

DNI                Data naixement(*) 

Adreça 

Codi postal             Població 

Telèfon       

Adreça electrònica (email)  

Al·lèrgia alimentaria 

Experiència en l’ús de bicicleta de muntanya: 

(*)les persones participants que tinguen 16 o 17 anys necessitaran autorització de pare/mare o tutor/a

legal, sol·licitar document per a emplenar.

SIGNAT:

Carrer Major, 10 - 03801 Alcoi
Telèfon: 96 553 71 27 Fax: 96 553 71 71
Adreça electrònica: medi_ambient@alcoi.org
http://www.mediambient.alcoi.org

Sense experiència

Experiència (indicar nivell): baix mitjà alt

mailto:medi_ambient@alcoi.org
http://www.mediambient.alcoi.org/
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INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
Reglament General de Protecció de Dades-UE.

El responsable del tractament de les seus dades de caràcter personal és l’Ajuntament d’Alcoi, amb domicili a la Plaça d’Espanya, 1
(03801 – Alcoi). La  finalitat per a la qual seran tractades les seues dades és la gestió del  Voluntariat en prevenció d’incendis
forestals. La  legitimació per a realitzar el dit tractament està basada en l’exercici de poders públics conferits al responsable del
tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. No es comuniquen dades a altres entitats. Els
drets que vosté té com a interessat consisteixen en: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i, si és
el cas, retirada del consentiment prestat. La manera d’exercir aquests drets s’indica en la informació addicional. Ha de consultar la
informació  addicional  i  detallada  sobre  protecció  de  dades  en  aquesta sol·licitud  o  pàgina web:
https://www.alcoi.org/ca/informacion/dpd/index.html.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable
tractament

Excm. Ajuntament d’Alcoi

Domicili del
responsable

Adreça: Plaça d’Espanya, 1, 03801 Alcoi                                          NIF: P0300900H

Adreça electrònica: dpd@alcoi.org                                                    Telèfon: 96 553 71 00

Delegat de
Protecció de

Dades

Vosté pot entrar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant:

(1). Adreça electrònica: dpd@alcoi.org

(2). Correu ordinari: Ajuntament d'Alcoi. Plaça d’Espanya, 1 (03801 – Alcoi)

Finalitats
Les finalitats d’aquest tractament són:

1. Gestió del Procediment per al Voluntariat en prevenció d’incendis forestals. No s’elaboren perfils

Conservació de
les dades

Les seues dades seran conservades durant el període establert pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables 
a la conservació d’informació per part de l’Administració Pública.

Legitimació /
Bases jurídiques

Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable 
del tractament.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local.

Destinataris de
les seues dades

No es comuniquen dades a altres entitats.

Drets

Vosté pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i, si és el cas, retirada
del consentiment prestat. Així mateix, vosté pot dirigir-se a l’Autoritat de Control per a reclamar els seus drets.

Per a exercir aquests drets, vosté ha de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament d’Alcoi, Registre d’Entrada, Plaça d’Espanya, 1 (03801
– Alcoi), i indicar “Responsable de Protecció de Dades”. 

Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:

1. Correu ordinari. La sol·licitud ha de dirigir-se a la direcció indicada en l’epígraf “Domicili del Responsable” en  aquest mateix
document.

2.  Correu electrònic.  Adreçat  al  Responsable  de  Protecció  de  Dades,  les  dades  de contacte  del  qual  es troben en l’epígraf
“Responsable del tractament” en aquest mateix document.

En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a aquesta verificació, vosté pot triar
entre aquestes dues opcions:

1. Aportar fotocòpia d’un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport).

2. Expressar el seu consentiment perquè l’Ajuntament puga verificar la seua identitat de forma telemàtica, per a la qual cosa ha
d’indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta (DNI, NIE, Passaport) i el seu número. En cas d e no
disposar dels serveis telemàtics, vosté haurà d’aportar una fotocòpia del document acreditatiu de la seua identitat.

Carrer Major, 10 - 03801 Alcoi
Telèfon: 96 553 71 27 Fax: 96 553 71 71
Adreça electrònica: medi_ambient@alcoi.org
http://www.mediambient.alcoi.org
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