AUTORITZACIÓ CESSIÓ DE
DADES DE CONTACTE

DADES PERSONALS
Dades del sol·licitant:
Persona física: Nom

Primer Cognom:

Persona jurídica: Nom o raó social

Segon Cognom :

DNI /NIE/ Passaport

Sigla o Nom Curt:

CIF:

Dades del representant de l'entitat: (si s’escau, en tal cas s’aportarà el corresponent document d’atorgament del poder de representació)
Persona física: Nom

Primer Cognom:

Segon Cognom :

DNI /NIE / Passaport

Càrrec amb el que actua:

Adreça a efectes de notificacions (de la persona sol·licitant o del seu representant, si s’escau)
Tipus de la via:
Nom de la via:

Número

Quilòmetre

Lletra

Població

Bloc

Portal

Escala

Municipi

Pis

Porta

Codi postal

Província o Pais

Altres Mitjans de Contacte (de la persona sol·licitant o del seu representant, si s’escau)
Telèfon fix
Telèfon mòbil
Adreça de correu electrònic

AUTORITZO A L'AJUNTAMENT DE TONA
•

A trametre, si s'escau, les següents dades a títol informatiu, als ciutadans que així ho demanin:

Nom de la persona de contacte de l'entitat
SI

NO

Adreça de la persona de contacte de l'entitat
SI

NO

Telèfon de contacte
SI

NO

Adreça electrònica
SI

NO

AVÍS LEGAL
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE
4.5.2016), us informem que les dades facilitades s’inclouran al Registre d'activitats de l'Ajuntament de Tona. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els
drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de la limitació del tractament i de la portabilitat de les dades en els termes inclosos a la legislació vigent,
mitjançant comunicació escrita específica del tràmit, adjuntant la documentació complementària, si s’escau, a la seu de l’Ajuntament (Cr. de la Font, 10, de Tona),
o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament.

Ajuntament de Tona · Carrer de la Font · 10, CP: 08551, · Tona · Barcelona Telèfon: (+34) 93 887 02 01 · Fax: (+34) 93 887 04 98 · oac@tona.cat ·
CIF: P0828300D

CONSENTIMENT I DEURE D'INFORMAR ALS INTERESSATS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

He estat informat de què aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades aportades en la instància per a la tramitació i gestió de les sol·licituds.
En compliment de l’article 13 del RGPD us informem del següent:
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del Tractament

Ajuntament de Tona
c/ De la Font, 10, 08551 – Tona
Tel. 93.887.02.01
http://www.tona.cat/

Dades de contacte delegat de protecció de dades

tona.dpd@tona.cat
c/ De la Font, 10, 08551 – Tona
Tel. 93.887.02.01

Finalitat del Tractament

Poder donar a conèixer i publicitar la seva activitat, dades i serveis a les
persones que així ho sol·licitin, així com a través de la pàgina web de
l'Ajuntament de Tona.

Base Jurídica

Consentiment. Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment,
adreçant-vos a l'Ajuntament de Tona.
Les dades són necessàries per tramitar la sol·licitud.

Destinataris

Les vostres dades es comunicaran a les persones que així ho sol·licitin. No es
transferiran fora de la Unió Europea.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió,
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a
l'adreça
de
l'Ajuntament
o
mitjançant
la
seu
electrònica.
(http://www.tona.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades-personals)

Termini de conservació de les dades

Es conservaran durant el temps que l'entitat estigui donada d'alta en el Registre
Municipal d'Entitats i Associacions.

Reclamació

Poden presentar una reclamació adreçada a l'APDCAT, mitjançant la seu
electrònica de l'Autoritat (https://seu.apd.cat)

PETICIÓ, 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

Tona,

de

de 20

La persona sol·licitant o el representant legal

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