AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA

AUTORITZACIÓ A FAVOR D’UNA ALTRA PERSONA PER A REALITZAR GESTIONS AL PADRÓ D’HABITANTS
Dades de la persona que autoritza
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIE/Passaport

Domicili

Població

Adreça electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

no vull rebre notificacions electròniques
Dades de la persona autoritzada
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIE/Passaport

Domicili

Població

Adreça electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

no vull rebre notificacions electròniques
Tràmit a realitzar/Document a recollir
Alta. Empadrona a l’habitatge, de la meva propietat o de lloguer, ubicat a l’adreça següent:
Baixa
Canvi de domicili
Recollir certificat de convivència
Recollir certificat de residència
Modificació de dades
Documents adjunts
Original i fotocòpia del document d’identificació de la persona que autoritza (DNI;NIE, o Passaport)
Data i signatura
Fontcoberta,
La persona que autoritza,

La persona autoritzada,

Us comuniquem que la persona que signa l’autorització respon davant de l’administració per aquest fet. Si la persona
autoritzada deixa de residir en el municipi sense que estingui constància que resideix en una altra població, es podrà
procedir a la baixa d’ofici per part de la persona que autoritza.

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Fontcoberta.
Finalitat: empadronament i identificació dels habitants del municipi, acreditació de residència en el municipi i del domicili, notificacions, finalitats històriques, estadístiques i científiques i altres establertes per
la Llei de Bases de Règim Local i altra normativa reguladora del padró.
Legitimació: compliment d’obligació legal.
Destinataris:les dades es comuniquen a l’ Institut Nacional d’Estadística i altres administracions públiques en els casos autoritzats per la normativa reguladora del Padró.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Fontcoberta.
Trobareu més informació sobre protecció de dades a www.fontcoberta.cat
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