#primariescompromis

INSCRIPCIÓ AL CENS ELECTORAL
MANIFESTE la meua voluntat d’inscriure’m al cens electoral per a participar en el procés de
primàries de Compromís per Paterna, pel qual es triarà la candidatura a les eleccions Locals
de maig de 2019
DECLARE la meua voluntat de compartir els valors que defensa Compromís per Paterna i
reconec a aquesta formació com la que representa el conjunt d’idees i principis amb els quals
m’identifique.
Nom i cognoms
DNI/NIE*

Data de naixement

Adreça
Telèfon

CP
E-mail

*Cal presentar DNI/NIE o certificat d’empadronament per certificar veïnatge a Paterna el dia de la
votació (1 i 2 de Març).

Vull donar-me d’alta com a persona simpatitzant per rebre informació periòdica de
notícies i activitats de Compromís per Paterna

Paterna, a ____de________ de 2019

PRESENTACIÓ: Enviament còpia signada per e-mail a compromisperpaterna@gmail.com , o
personalment en la seu de Compromís per Paterna, C/Ausiàs March, Baix Esq-3, Paterna.
PER QUALSEVOL DUBTE O ACLARIMENT POTS CRIDAR AL TELEFON 652 387 176
Les dades facilitades seran incloses en un fitxer titularitat de Coalició Compromís, inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seran tractats
amb la finalitat de gestionar la participació en el procés d'elecció dels seus candidats/es a les Eleccions Locals 2015 mitjançant el sistema de primàries
obertes. A l’acceptar aquestes condicions, manifesta el seu consentiment i autoritza a Coalició Compromís a incloure-hi les seues dades, amb la finalitat
de facilitar informació relacionada amb la candidatura presentada per la persona, en les webs del partit habilitades per aquesta finalitat i als mitjans de
comunicació que ho sol·liciten, així com a cedir les dades per aquests efectes. Així mateix, vos informem que pot exercir els seus drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu electrònic dirigit a compromisperpaterna@gmail.com, o bé mitjançant escrit dirigit a Coalició
Compromís Àrea d’Organització C/ Ausias March, 2 Baix Esq 46980 (Paterna).

COALICIÓ COMPROMÍS PER PATERNA – C/ Àusias March nº 2 bajo 46980 Paterna (Valencia) Telèfon: 961379682

