AJUNTAMENT DE BALSARENY

SOL·LICITANT
Nom i cognoms:

NIF:

Domicili:
CP  :

Municipi:
Telèfon  :
ACTUO:

Telèfon mòbil  :

E-mail @ :

En nom propi

En representació de: __________________________________________ NIF/CIF:
_____________________
Domicili a efectes de notificacions:

CP  : ____________

Acceptació notificacions telemàtiques al correu-e i telèfon següents: Telèfon: ____________________________
Correu electrònic: ______________________________________________________________________________________

EXPOSO:

SOL·LICITO:

Marqueu la casella si voleu rebre comunicacions i notificacions relacionades amb aquesta sol·licitud per mitjans electrònics
(consulteu les condicions del servei a: www.balsareny.cat/seu_electronica/enotum.htm)

Signatura sol·licitant, (Abans de signar la sol·licitud, heu de llegir la informació bàsica sobre protecció de dades que es
presenta al revers d’aquesta instància)

Balsareny, .... d ........................ de 201.......

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del
tractament

AJUNTAMENT DE BALSARENY
Plaça de l’Ajuntament, 2 – 08660 Balsareny
Dades de contacte del delegat de protecció de dades per a consultes,
queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de
dades: balsa.baldpd@balsareny.cat

Finalitat del
tractament

Gestió i tramitació de la sol·licitud feta a l’Ajuntament de Balsareny.

Temps de
conservació

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de
procediment administratiu i d’arxiu històric.

Legitimació del
tractament

Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de garantir
la correcta tramitació de la sol·licitud.

Destinataris de
cessions o
transferències

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.
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://www.balsareny.cat o presencialment al Registre de
l’Ajuntament, Plaça de l’Ajuntament, 2

Drets de les
persones
interessades

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tota
persona interessada tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una
autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva
residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si
considera que el tractament de dades personals que el concerneixen
infringeix el RGPD.
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

