SOL·LICITUD GENERAL
SOL·LICITANT I REPRESENTANT
Dades del sol·licitant
Persona física: Nom

Primer Cognom

Persona jurídica: Nom o raó social

Segon Cognom

NIF/NIE/Passaport

Sigla

NIF

Dades del representant (Si escau i aporteu el document de representació corresponent.)
Persona física: Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

NIF/NIE/Passaport

Adreça a l’efecte de notificació (Del sol·licitant o del seu representant, si escau.)
Tipus de via
Número

Nom de la via
Quilòmetre

Lletra

Població

Bloc

Portal

Escala

Municipi

Pis

Porta

Codi postal

Província o país en cas de residir a l’estranger

Dades per a notificacions (Del sol·licitant o del seu representant, si escau.)
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Fax

D’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i altra
legislació vigent, autoritzo a l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en relació amb aquesta sol·licitud, que m’enviï:
(Marqueu / desmarqueu el que escaigui.)
✖

✖

✖

Avís al telèfon mòbil
Avís a l’adreça de correu electrònic
Notificacions a la meva bústia electrònica, accessible des de la seu electrònica https://seu.caldesdemontbui.cat, prèvia identificació amb
certificat digital. En tot cas es notificarà per aquesta via a les persones que hi estan obligades segons l’article 14.2 de la Llei 39/2015. Les
persones físiques rebran la notificació a la seva bústia electrònica, encara que es trameti per via postal, si així ho indiquen en aquesta
sol·licitud.
Notificacions mitjançant correu postal a l’adreça postal especificada a l’efecte de notificació.

✖

Consenteixo expressament el tractament de les meves dades personals.

✖

També autoritzo a l’Ajuntament de Caldes de Montbui a demanar a altres administracions, organismes i ens públics la informació relativa a
aquesta sol·licitud.
(En cas d’oposició desmarqueu aquesta opció.)

EXPOSO
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SOL·LICITUD GENERAL
SOL·LICITO
(Indiqueu el codi d’expedient, si escau.)

DOCUMENTACIÓ APORTADA
(Indiqueu la relació dels documents aportats.)
RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

ÒRGAN EMISSOR (OE)

1
2
3

DATA I SIGNATURA
Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que accepto les condicions articulars expressades,
sol·licitant que s'admeti a tràmit aquesta instància.
,

d

de

Signatura

ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
Responsable del tractament

Ajuntament de Caldes de Montbui, Pl. Font del Lleó, 11 08140 Caldes de Montbui, Telf: 938655656 Fax:
938655657 email: caldesm@caldesdemontbui.cat web: https://www.caldesdemontbui.cat

Dades de contacte delegat
de protecció de dades

dpd@caldesdemontbui.cat

Finalitat del tractament

Mantenir la vostra relació amb l’Ajuntament als efectes de la resolució de la vostra sol·licitud.

Base juridica

Compliment d’una obligació legal aplicable a la sol·licitud. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.

Destinataris

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. No s’ha previst cap transferència internacional
de dades de les dades subministrades.

Drets de les persones

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o
oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica https://seu.caldesdemontbui.cat/ o presencialment
a les oficines de registre de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Termini de conservació de
les dades

Reclamació

Mentre es mantingui la vigència de la sol·licitud.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una
reclamació davant d'una autoritat de control, si considera que el tractament de dades personals que el
concerneixen
infringeix el
RGPD.
L’autoritat
de
referència
a
Catalunya
és
l’APDCAT
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ No obstant, si us adreceu prèviament al
delegat de protecció de dades dpd@caldesdemontbui.cat aquest us ajudarà a resoldre el cas.
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