
DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DE FAMILIARS

SOL·LICITANT/S

(Nom i cognoms) ……………………………………………………………………….., NIF núm. …………………………………

DADES DE LA PERSONA/ES QUE ES RESPONSABILITZARÀ DE LA PERSONA ARRENDATÀRIA DE L'APARTAMENT
(Adjuntar fotocòpia de DNI/NIF)

1.-  PRIMER FAMILIAR 

2.- SEGON FAMILIAR

Nom i cognoms………………………………………………………………………..

NIF núm...............................................................................................,

Relació de parentiu amb el sol·licitant……………………………….

Domicili……………………………………………………………………. Codi postal…………..… 

Població…………………………………..…. Telèfon……………….…………….//Mòbil………………………....

El/s sotasignat/s es COMPROMET/TEN a responsabilitzar-se i fer-se càrrec de (sol·licitant/s)

SOL·LICITANT: ………………………………………………………………………………………………………..…………………

CÒNJUGE  ………………………………………………………………….

en el cas d'incapacitat o defunció i AVALEN el pagament de la renda del lloguer en cas d'impagament

En …………………………………………, a ……….de ………………….de 2

Fdo: ……………………………………………………

DECLARACION DE COMPROMISO DE FAMILIARES

SOLICITANTE/S

D. /DÑA. ………………………………………………………………………..………., NIF nº ……………………………………..

D/DÑA. ……………………………………………………………………………..….., NIF nº ……………………………………..

DATOS DE LA PERSONA/S QUE SE RESPONSABILIZARA DE LA PERSONA ARRENDATARIA DEL APARTAMENTO
(Adjuntar fotocopia de DNI/NIF)

1.- PRIMER FAMILIAR

Nombre Y Apellidos :………….………………………………..……………………………………………

NIF nº …………………………………….,

Relación de parentesco con el solicitante ……………………………….

Domicilio ……………………………………………………………….…….. Código Postal …………..

Población …………………………………..…. Teléfono ……………….…………….// Móvil………………………....

2.- SEGUNDO FAMILIAR

Nombre Y Apellidos ………………………………………………………………………..…………………

NIF nº …………………………………….,

Relación de parentesco con el solicitante ……………………………….

Domicilio ……………………………………………………………………. Código Postal …………..…

Población …………………………………..…. Teléfono ……………….…………….// Móvil………………………....

El/Los abajo firmante/s se COMPROMETE/N a responsabilizarse  y hacerse cargo de (solicitante/s)

SOLICITANTE:………………………………………………………………………………………………………..……………………

CONYUGE  ……………………………………………………………………..

en el caso de incapacidad o fallecimiento y AVALAN el pago de la renta del alquiler en caso de impago

 …………………………………………,  ……….d ………………….de 20

Firmat: ……………………………………………………

En compliment del que es disposa en la LOPD i reglament UE 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal, la persona que subscriu 
queda informada que les dades facilitades són tractades per l’EVHA amb la finalitat d’atendre la seua sol·licitud, incloure-la en la borsa 
d'habitatge, gestió de l'expedient, les funcions pròpies que té atribuïdes i tractament en l'àmbit de les seues competències. El fet d'emplenar 
aquest formulari implica que la persona remitent reconeix que la informació i dades facilitades són seues, exactes i certes. La no comunicació de 
les dades sol·licitades pot provocar la no atenció de la seua sol·licitud. Les dades referents a salut i dades de categoria especial seran tractades 
amb la màxima diligència exigida, aquest tractament és consentit pels afectats en signar la present sol·licitud. Les dades podran ser objecte de 
cessió a altres entitats privades o organismes públics per a complir amb una missió d'interés públic o per al compliment d'una obligació legal, o per 
a poder gestionar la seua sol·licitud. Vosté pot accedir a les seues dades, rectificar-les, cancel·lar-les, i oposar-se o limitar el seu tractament, o 
sol·licitar-ne la portabilitat, enviant un escrit acompanyat de fotocòpia de DNI al responsable EVHA, al carrer Vinatea, núm. 14, 46001 de València. 
L'adreça de contacte del delegat de protecció de dades és privacidad_evha@gva.es.  La base legal del tractament és el seu consentiment, la 
necessitat per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o l'execució d'un contracte. Les dades seran conservades els terminis 
mínims legalment establits. Pot ampliar la informació sobre la política de privacitat en www.evha.es 

 ……………………………………………………….

Nom i cognoms………………………………………………………………………..

NIF núm...............................................................................................,

Relació de parentiu amb el sol·licitant……………………………….

Domicili……………………………………………………………………. Codi postal…………..… 

Població…………………………………..…. Telèfon……………….…………….//Mòbil………………………....

(Nom i cognoms) ……………………………………………………………………….., NIF núm. …………………………………
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