Sol·licitud

1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:
Nacionalitat:

Núm. de passaport o DNI:

Data de naixement:

Lloc de naixement:

Carrer:
Edifici:

Núm.:
Bloc:

Escala:

Pis:

Població:
Telèfon/fax:
Representant legal:

2. Documentació que sadjunta

T2-2020 29/01/08

3. Objecte

Recordeu de posar la data i la signatura al final de la sol·licitud i al final de cada annex

Adreça eletrònica:

Porta:

Objecte (cont.):

4. Data i signatura
Encamp,

d

de

Signatura de la persona que sol·licita

Legislació aplicable
 El Comú dEncamp us informa que aquestes dades facilitades sincorporaran als nostres fitxers automatitzats per a aquesta única finalitat, on
es conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions de compliment obligat, segons el Decret que regula els fitxers de dades
personals del Comú dEncamp, publicat al BOPA núm. 25, any 19, del 21 de març del 2007.
A més, en tant que persona interessada podeu exercir davant de la nostra corporació els drets daccés, rectificació, supressió i
oposició en els termes definits per la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i amb les
excepcions també previstes per la mateixa Llei.

Objecte (cont.):

Recordeu de posar la data i la signatura al final de la sol·licitud i al final de cada annex

Annex

Objecte (cont.):

Annex

Recordeu de posar la data i la signatura al final de la sol·licitud i al final de cada annex

Legislació aplicable
 El Comú dEncamp us informa que aquestes dades facilitades sincorporaran als nostres fitxers automatitzats per a aquesta única finalitat, on
es conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions de compliment obligat, segons el Decret que regula els fitxers de dades
personals del Comú dEncamp, publicat al BOPA núm. 25, any 19, del 21 de març del 2007.
A més, en tant que persona interessada podeu exercir davant de la nostra corporació els drets daccés, rectificació, supressió i
oposició en els termes definits per la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i amb les
excepcions també previstes per la mateixa Llei.

