CONSENTIMENT CESSIÓ DE DADES PERSONALS / CONSENTIMIENTO CESIÓN DE DATOS PERSONALES

1. DADES PERSONALS/DATOS PERSONALES

Nom i Cognoms /
Nombre y Apellidos
DNI/NIF

Tel.

Adreça / dirección

Núm.

Localitat / Localidad

C.P.

2. AUTORITZO, amb la signatura d’aquest document, a l’Ajuntament de Tordera 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 des del Departament del Padró municipal d’habitants,
AUTORIZO, con la firma de este documento, a l’Ajuntament de Tordera a dar mis datos personales para
cualquier petición que puedan realizar las personas empadronadas en mi domicilio, y para cualquier trámite
que se deba hacer desde el Departamento del Padrón municipal de habitantes,

El que signo als efectes escaients. / Lo que firmo a los efectos oportunos.
Tordera,

de/d’

de

 Abans de signar aquest document, llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta seguidament.
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UT- RI - SECRETARIA

Signatura / firma,

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 2
Responsable del tractament:
Finalitat del tractament:

Base jurídica del tractament:

Destinataris:

Drets de les persones:

Categories:
Procedència:
Informació addicional:

Ajuntament de Tordera . Plaça de l’Església 2 . 08490 Tordera .
Telèfon 937643717 . Correu electrònic: tordera@tordera.cat . Web: tordera.cat
La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud.
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment
administratiu i d’arxiu històric.
La base legal per al tractament de les vostres dades és l’aplicació de LA Llei Reguladora de
les Bases del Règim Local en relació al Padró municipal, les seves correccions, modificacions
i instruccions tècniques.
El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del
tractament o per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders
públics conferits al responsable del tractament.
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament es
reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu
quan us siguin requerides.
Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza.
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.
Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al
tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de
Tordera, o mitjançant la seu electrònica www.seu-e.cat/web/tordera/
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció
de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una
reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la
seva web o per mitjans no electrònics.
(només s’ha d’incloure si les dades personals no s’han obtingut de l’interessat, perquè
procedeixen d’alguna cessió legítima o de fonts d’accés públic. Cal indicar-hi si es tracten o
no categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals)
(només s’ha d’incloure si les dades no s’han obtingut de l’interessat. Cal indicar-hi si les
dades personals les ha facilitat un tercer o s’han obtingut de fonts d’accés públic)
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de
l’Ajuntament
de
Tordera
https://www.seu-e.cat/ca/web/tordera/govern-obert-itransparencia/serveis-i-tramits/estat-dels-serveis/informacio-de-proteccio-de-dades-185
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