INSTÀNCIA GENÈRICA
SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI/NIE

En representació

DNI/NIE/CIF

Adreça
Urbanització

Codi postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

Mitjà de notificació escollit (Només és per a persones físiques)
Notificació electrònica1

Correu ordinari

EXPOSO

Per tot això, DEMANO

1

La persona interessada rebrà l’avís de dipòsit a través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible
durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit, es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment
continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics).

DOCUMENTS: Si adjunteu documents , feu-ne constar la relació:






El Catllar, ___ de/d’ __________ de 20_ _

(signatura)

No autoritzo a l'Ajuntament del Catllar a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents
administracions públiques, les dades disponibles en altres administracions publiques com a mitjà alternatiu a la
presentació dels corresponents documents que els acrediten i que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta
tramitació.

PROTECCIÓ DE DADES (instància genèrica)

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades personals
proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l’Ajuntament del Catllar.
Atenent al principi de transparència, el RAT (Registre d’activitats de l’Ajuntament del Catllar), està publicat al Portal de
Transparència de la web https://www.elcatllar.cat/
Responsable

Ajuntament del Catllar

Finalitat

Recollida de les dades per atendre la vostra sol·licitud i altres peticions i requeriments que se’n puguin
derivar.

Legitimació

De conformitat a la base jurídica del tractament en els casos d’obligació legal, d’interès públic, de l’execució
d’un contracte o d’interès legítim i del consentiment de l’interessat.

Destinataris

Es preveuen com a destinataris de les cessions els ens municipals i altres organismes per previsió legal o pel
previ consentiment de la persona interessada.

Drets

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i, en el seu cas, portabilitat i
limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del document d’identitat a la següent adreça: plaça de
la Vila, 1 - 43764 Catllar, també mitjançant la seu electrònica municipal https://seu.elcatllar.cat o podeu
enviar un correu electrònic a dpd@elcatllar.cat

Informació
addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina
web: https://www.elcatllar.cat/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents aportats.

