Espai reservat per a ús administratiu

D2
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA
INSCRIPCIÓ O CANVI DE DOMICILI DE
MENORS NO EMANCIPATS AL PADRÓ
MUNICIPAL
SOL·LICITANT:
Com a mare / pare o representant legal:
Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI

NIE

Passaport

A efectes de realitzar la inscripció padronal o el canvi de domicili, segons consta al full padronal que
s’acompanya, respecte dels meus fills/es menors d’edat que a continuació es detallen:
Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI

NIE

Passaport

Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI

NIE

Passaport

Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI

NIE

Passaport

Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI

NIE

Passaport

Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI

NIE

Passaport

Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI

NIE

Passaport

Manifesto que el seu domicili habitual és:
Tipus via

Nom de la via

Número

Pis

Porta

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Que ostento la guarda i custòdia dels menors anteriorment esmentats
Que disposo de capacitat legal suficient per a dur a terme la inscripció padronal o canvi de domicili
Que no em trobo sotmès als supòsits de fet previstos als articles 103.1 c) o 158.3 c) del Codi Civil
INFORMACIÓ:

1.- En el cas de no disposar de DNI/NIE, es farà constar algun dels documents d’acreditació de la identitat a que es refereix l’art. 16.2
f) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
2.- Art. 103.1º c) del Codi Civil: “ Admesa la demanda, el jutge, a falta d’acord d’ambdós cònjuges aprovat judicialment, adoptarà,
amb audiència d’aquests, les mesures següents:
1º... Quan existeixi risc de sostracció del menor per algun dels cònjuges o per terceres persones podran adoptar-se les mesures
necessàries i, en particular, les següents: c) Submissió a autorització judicial prèvia de qualsevol canvi de domicili del menor”
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3.- Art. 158.3º c) del Codi Civil: “ El jutge, d’ofici o a instància del propi fill, de qualsevol parent o del Ministeri Fiscal, dictarà:
3º Les mesures necessàries per evitar la sostracció dels fills menors per algun dels progenitors o per terceres persones
i, en particular les següents: c) Submissió a autorització judicial prèvia de qualsevol canvi de domicili del menor”

AVÍS LEGAL
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Ajuntament de Manlleu, CIF P0811100G, amb adreça plaça Fra Bernadí, 6, tel. 938506666, protecciodedades@manlleu.cat . Pot
contactar amb el Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà de l’adreça dpd@manlleu.cat
Amb quina finalitat tractem les dades personals?
Les dades obtingudes en el procediment d’inscripció que s’obtinguin en la prestació del servei es tractaran només per a la finalitat de
la sol·licitud
Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
El tractament de les dades es porta a terme per a la prestació dels serveis en compliment d’una missió d’interès públic.
A qui es comuniquen les dades?
Les dades no es comuniquen a terceres persones.
Quant de temps conservarem les dades?
Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per oferir el servei. S’eliminaran seguint el procediment reglamentari
que regeix per a les administracions públiques.
Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?
Qualsevol persona té el dret a saber d’on s’han obtingut les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament, la finalitat a les
que es destinen i les cessions que s’hagin efectuat o es prevegin efectuar. De manera general les lleis reconeixen a les persones
interessades el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar-ne la
supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de
conservar-les. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret
que li atorga el control d’aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en
defensa dels seus drets.
Com es poden exercir o defensar els drets?
Podeu consultar tota la informació a http://www.manlleu.cat/protecciodades

DATA I SIGNATURA
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.
Manlleu,

de/d’

de

Mare / Pare o representant legal
Signatura:

Mare / Pare o representant legal
Signatura:
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