
SOL·LICITUD D'AL·LEGACIONS DENÚNCIA DE TRÀFIC
AJUNTAMENT D'ONDA   SOLICITUD DE ALEGACIONES DENUNCIA DE TRÁFICO 
 www.onda.es

             

1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

Nom i cognoms / Nombre y apellidos NIF/CIF

Adreça / Dirección Localitat i província / Localidad y provincia CP

Telèfon / Teléfono FAX Adreça electrònica / Dirección electrónica

2. EXPOSE / EXPONGO:

Que he estat denunciat, segons les dades següents / Que he sido denunciado, según los datos siguientes

2.1. Dades de la denúncia / Datos de la denuncia
Lloc de la infracció / Lugar de la infracción Hora Dia / Día Mes

Núm. de l'expedient o butlletí / Núm. del expediente o boletin

2.2. Fet denunciat / Hecho denunciado

2.3. Dades del vehicle / Datos del vehículo
Matrícula Marca Model / Modelo

No estic conforme amb la denúncia per / No estoy conforme con la denuncia por

(continueu al dors) / (continuad en el dorso)

3. SOL·LICITE / SOLICITO:
L'estimació de les al·legacions realitzades / La estimación de las alegaciones realizadas

Signatura / Firma

Onda,                de/d'                                                               de 

AJUNTAMENT D'ONDA / AYUNTAMIENTO DE ONDA
L'Ajuntament d'Onda guardarà secret de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat i us garanteix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per a la vostra confidencialitat. Així mateix, us 
informem que teniu reconeguda la possibilitat d'exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades en els termes establerts en la llei orgànica 15/1999, BOE 
14/12/1999.

El Ayuntamiento de Onda guardará secreto respecto de los datos de carácter personal que nos habéis facilitado y os garantiza la adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por vuestra  
confidencialidad. Asimismo os informamos que podéis ejercitar  gratuitamente los derechos de acceso, rectificación,  cancelación y oposición sobre vuestros datos en los términos previstos en la Ley  
orgánica 15/1999, BOE 14/12/1999.
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