
  

A J U N T A M E N T  D E  S A G U N T   
C/ Autonomia, 2  ▪  46500 SAGUNT    Tel. 962655858      promocioeconomica@aytosagunto.es   

 

 
 

FITXA D’ALTA D’UNA EMPRESA en el Directori Empresarial 
Dades de l’empresa  
Nom comercial 

        
CIF 

      

Adreça (carrer i nombre)  

      

CP  

      

Població 

      

Tel.  

       

Adreça electrònica @  

      

Web  

      

Xarxes socials 

 Facebook :       

 Twitter :       

 YouTube:       

 Linkedin:       

 Instagram:       

 Altra:       
 

Dades de la persona titular i de contacte 
Titular 

      

Persona de contacte  

      

Adreça per a notificar  

      

Localitat  

      

CP  

      

Adreça electrònica  

      
 

Dades de l’activitat 
Activitat 

      

Epígraf IAE 

       
Imatge comercial  

 Sí          No                                                                                                               Max 5 MB   / 540 x 350 px  /  jpg, jpeg, png, gif  
 

Autorització  
“PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS” Les dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Sagunt, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar la 
inclusió de la seva empresa / activitat en el directori web empresarial del municipi, així com en les guies que es publiquin del mateix. Ud. podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, 
supressió, limitació o, si s'escau, oposició. A aquests efectes, haurà de presentar un escrit acompanyat de NIF en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament: C / Autonomia, 2, 46500 
Sagunt, València o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpo@aytosagunto.es. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, 
podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es). Té disponible més informació de l'tractament de les seves dades a: 
http://www.aytosagunto.es/es-es/ayuntamiento/administracion/Paginas/proteccion_datos.aspx”. 
 

 
Observacions 
 
 
 
 

 
Sagunt, _____ de/d’ ___________________ de 20_____ 
 
 
 
 

Firma 
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