Ajuntament de Perafort
Sol·licitud general
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms o raó social:

Dades de la persona representant
persona sol·licitant)

NIF/NIE/Passaport:

(empleneu-ho només en cas que actueu en representació de la

Nom i cognoms o raó social:

Dades per a notificacions

NIF/NIE/Passaport:

Domicili:

CP:

Telèfon:

E-mail:

Població:

Mitjà de comunicació escollit:
Notificació Electrònica
Correu ordinari

Exposo

Demano

El Responsable del tractament de les dades que ens faciliteu en aquest formulari és l’Ajuntament de Perafort.
Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud.
Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació i supressió, quan correspongui, de les vostres dades i
els de limitació , oposició al seu tractament i si s’escau el de portabilitat .
Al revers d’aquesta sol·licitud trobareu informació complerta sobre protecció de dades.

Perafort, ............de........................................ de 20.......

Signatura,

Ajuntament de Perafort
C/ Nou , 7-11, Perafort. 43152 (Tarragona). Tel. 977625006. Fax: 977610027

Ajuntament de Perafort

Informació sobre protecció de dades
Qui és el Responsable?

Ajuntament de Perafort
Adreça: C/ Nou, 7-11 (43152)
Telèfon: 977625006
Adreça electrònica: ajuntament@perafort.com
Delegat de protecció de dades: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, 100
C.P. 43007 Tarragona / Telèfon: 296600

Amb quina finalitat
recollim les teves dades?

Aquest Ajuntament tracta la informació que ens faciliteu amb la finalitat de gestionar la
seva sol·licitud.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Quina és la legitimació per
al tractament de les
vostres dades?

El compliment de tasques en interès públic, i/o l’exercici de poders públics, i/o el
consentiment de l’interessat, i/o el compliment d’una obligació legal.

La legitimació és el
consentiment de la
persona interessada?

La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes de no poder gestionar
la vostra sol·licitud.
La persona interessada té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment.

A quins destinataris es
comunicaran les vostres
dades?

Aquest Ajuntament. No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Quins són els vostres
drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de ... està
tractant dades personals que li concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així
com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la
supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries
per a les finalitats per a les quals es van recollir.
En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden
sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es
conservaran per exercir o defensar reclamacions.
Els interessats poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la
seva situació particular, a que les dades personals que li afectin siguin objecte d’un
tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders
públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en que el tractament és
necessari per la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del
tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els
interessos o els drets o llibertats fonamentals de l’interessat.
Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament és fa per mitjans
automatitzats, l’interessat pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els
drets?

Mitjançant un escrit adreçat a Ajuntament de Perafort, C/ Nou, 7-11 (43152)
Telèfon: 977625006
Mail: ajuntament@perafort.com
Mitjançant el formulari electrònic disponible a: seu electrònica Ajuntament de Perafort

Termini de conservació de
les dades

De conformitat amb la normativa d’arxius i gestió documental

Obligatorietat

Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès
que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent.

Ajuntament de Perafort
C/ Nou , 7-11, Perafort. 43152 (Tarragona). Tel. 977625006. Fax: 977610027

Ajuntament de Perafort
Quines vies de reclamació
hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a
presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades.

CONSENTIMENT
(En cas que la legitimitat del tractament de dades de caràcter personal es basi en el consentiment de la persona
interessada, heu d’incloure la següent llegenda després de la clàusula anterior i justament abans de la signatura)
“Mitjançant aquesta signatura dono el meu consentiment exprés per tal que l’Ajuntament de Perafort, responsable del
tractament, pugui tractar les meves dades personals d’acord amb la informació que consta en aquest document.”

Perafort, ............de............................ de 20...........
Signatura,

Ajuntament de Perafort
C/ Nou , 7-11, Perafort. 43152 (Tarragona). Tel. 977625006. Fax: 977610027

