En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados nos ficheiros correspondentes
titularidade do concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades
relacionadas co normal funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá
xuntarse fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.

ANUNCIO.
ASUNTO: Arrendamento de prazas de garaxe para os vehículos municipais
Logo de ver a necesidade urxente do concello de arrendar prazas de garaxe
para o seu uso polos vehículos municipais ata que non se produza a
licitación correspondente, aqueles propietarios de prazas de garaxe que
estean interesados en realizar unha proposta de arrendamento ao concello de
Oroso deberán presentar ao concello (a través da sede telemática) unha
oferta no prazo de 5 días hábiles desde a publicación do anuncio na páxina
web do concello.
A proposta de arrendamento deberá conter:
-

Identificación do interesado: nome, apelidos ou razón social. DNI ou
NIF, dirección, n º de telefono e email
A ubicación das prazas de garaxe (mínimo deberán ofertarse 2
prazas).
Os metros cadrados das mesmas
O importe mensual de aluguer

En Oroso asinado dixitalmente polo Alcalde da Corporación, Manuel Mirás
Franqueira.
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