
Nom i cognoms / Raó social

Adreça  PoblacióCodi postal

Telèfon
Correu electrònic

2. EXPOSO  

Signatura: 

1. DADES PERSONALS

DNI/NIF

SOL·LICITANT:

ACTUA EN REPRESENTACIÓ DE:

Nom i cognoms / Raó social

Adreça  PoblacióCodi postal

DNI/NIF

Correu electrònicTelèfon

Telèfon mòbil

Telèfon mòbil

Indiqueu el número d'expedient, si us referiu a un procediment ja iniciat.

4. SOL·LICITO

Sant Vicenç de Torelló, de de

No vull rebre notificació electrònica.

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015. Amb 
aquesta finalitat, facilito en aquesta sol.licitud, l'adreça electrònica i el telèfon mòbil. Aquesta es donarà per practicada quan 
hagin transcorregut deu dies des de la posada a disposició encara que no s'hagi accedit al seu contingut.

Autoritzo a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló a consultar les dades a disposició de qualsevol Administració Pública, que 
siguin necessàries per a la tramitació d'aquest expedient.

No autoritzo.

3. AUTORITZACIÓ

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en el corresponent fitxer de l'Ajuntament de Sant 
Vicenç de Torelló amb la finalitat de gestionar, controlar i garantir la constància de l' entrada i sortida de documents que tinguin com a destinatari o expedeixi l' Ajuntament així com d'atendre la seva sol·licitud. Les 
vostres dades personals també seran tractades per la unitat administrativa a qui correspongui el coneixement i gestió de l'assumpte, d'acord amb la Política de Protecció de Dades de l'Ajuntament. Les vostres dades 
no seran cedides ni a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.  
  
Podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment us corresponen, tot dirigint-vos a l'Ajuntament situat a la plaça major núm. 6 o per correu electrònic a st.vicenst@diba.cat.
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D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en el corresponent fitxer de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló amb la finalitat de gestionar, controlar i garantir la constància de l' entrada i sortida de documents que tinguin com a destinatari o expedeixi l' Ajuntament així com d'atendre la seva sol·licitud. Les vostres dades personals també seran tractades per la unitat administrativa a qui correspongui el coneixement i gestió de l'assumpte, d'acord amb la Política de Protecció de Dades de l'Ajuntament. Les vostres dades no seran cedides ni a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. 
 
Podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment us corresponen, tot dirigint-vos a l'Ajuntament situat a la plaça major núm. 6 o per correu electrònic a st.vicenst@diba.cat.
..\Ajunt SVT color_petit.jpg
	CampoTexto1: 
	CampoTexto2: 
	CampoTexto3: 
	CampoTexto4: 
	CampoTexto5: 
	CampoTexto6: 
	DropDownList1: 
	CasillaVerificación5: 0
	CasillaVerificación6: 0
	CasillaVerificación7: 0



