Espai reservat per a ús administratiu

AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ
DE DADES PADRONALS
(majors d’edat)
SOL·LICITANT
Persona física: Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI o NIF

NIE

Passaport

Dades del/de la representant (si s’escau en cas que s’aporti el corresponent document d’atorgament de poder de representació).
Persona física: Nom

Primer cognom

Dades a efectes de notificacions
Tipus de via
Nom de la via
Telèfon fix

Segon cognom

Número

Telèfon mòbil

Pis

Porta

DNI o NIF

Municipi

Codi postal

NIE

Passaport

Província o país

Adreça de correu electrònic

Vull rebre les comunicacions i notificacions relacionades amb aquest procediment a la meva carpeta ciutadana (La meva bústia),
accessible en la seu electrònica http://tramits.manlleu.cat prèvia identificació amb certificat digital idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic
o qualsevol altre certificat digital admès per l’Ajuntament.

AUTORITZACIÓ

Autoritzo a l’Ajuntament de Manlleu a donar les meves dades personals a qualsevol petició que puguin fer
les persones empadronades en el meu domicili, i per a qualsevol tràmit que s’hagi de fer relacionat amb el
Padró.

AVÍS LEGAL
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres
dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar resposta a la sol·licitud que heu presentat. El responsable del fitxer és
l’AJUNTAMENT DE MANLLEU i podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals
presencialment, mitjançant comunicació escrita i adjuntant fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si s’escau, a la seu de l’Ajuntament
(plaça Fra Bernadí, 6, de Manlleu), o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament (l’Ajuntament a un clic):
http://tramits.manlleu.cat
DATA I SIGNATURA

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els
advertiments legals i que accepto les condicions particulars
expressades, per la qual cosa sol·licito que s'admeti a tràmit aquesta
sol·licitud.

1

Manlleu

3

de/d’

de

El/la sol·licitant o representant legal

DNI / NIE / Passaport del sol.licitant

2

4
5

Signat

6
7
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