Nom i cognoms

DNI/NIF
Núm.

Domicili

Pis

Codi postal

Població

Plaça Major, 1 - 08241 MANRESA (Bages) -Tel. 93 878 23 00 -Fax 93 878 23 07 - Email: ajt@ajmanresa.cat - web: www.ajmanresa.cat - NIF P0811200E

Porta

Adreça electrònica

Telèfon *
DNI/NIF

En representació de
Domicili

Núm.

Pis

Porta
Codi postal

Població
Telèfon *

Adreça electrònica
(*) Opcional

EXPOSO (Feu constar els fets i raonaments en què fonamenteu la vostra petició)

DEMANO (Concreteu la vostra petició de la forma més clara i precisa)

Documents aportats

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal , us informem que les dades d'identificació personal que
heu d'incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori d'acord amb l'art 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre; en cas de no consignar-les, us podrem tenir per
desistits de la vostra petició, previ requeriment, d'acord amb l'art 68 de la llei citada . Les vostres dades s'incorporaran en un fitxer automatitzat i/ o manual del qual n'és
titular l'Ajuntament de Manresa i seran tractades sobre la base de la política de confidencialitat de l'entitat , amb la finalitat d'administració i gestió de la relació existent
entre les parts, dintre de les finalitats legítimes de l'Ajuntament . Alhora presteu el consentiment perquè les vostres dades puguin ser tractades per a alguna de les
finalitats esmentades o per a totes elles. També us informem que podeu exercitar en qualsevol moment els drets d'accés , rectificació, cancel·lació i oposició en els
termes establerts a la legislació vigent sobre protecció de dades, mitjançant escrit presentat en el Registre de l 'Ajuntament o a l'adreça electrònica lopd@ajmanresa.cat
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a l'adreça de correu electrònic consignada a l'encapçalament.

Signatura
Manresa,

de/d'

de 20

Il.lm. Sr. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA

