Borrar dades

Guardar formulari

ESPAI RESERVAT PER SEGELL REGISTRE GENERAL

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA PROCEDÈNCIA LEGAL
D’ARMA D’AIRE COMPRIMIT / AIRSOFT / PAINTBALL
En/Na____________________________________________________________, amb D.N..I.
número

______________________,

amb

domicili

a

Rubí,

carrer,

número,

pis

_____________________________________________________________________,

EXPOSO QUE:

Sóc titular de les armes que es relacionen a continuació de la categoria 4.1:
Arma tipus

Marca

Calibre

Número

Data expedició

…../……./…..
…../……./…..
…../……./…..
…../……./…..
…../……./…..
Que al no disposar de la factura justificativa de la compra d’aquestes armes
DECLARO SOTA LA MEVA TOTAL RESPONSABILITAT que vaig adquirir aquestes armes a
en/na (nom i cognoms, DNI si es coneix o nom de l’establiment i C.I.F si

es coneix)

____________________________________________________________________ , en data
(aproximada si es coneix) __________________________________ .
Així mateix, DECLARO que les armes ressenyades, a data d’avui no es troben implicades en
cap procediment penal o expedient administratiu pel seu ús indegut.

Rubí,

de/d’

de

Signatura

L’Ajuntament de Rubí tractarà les dades personals que ha proporcionat per gestionar i controlar el compliment d’aquesta autorització així com per tractar la seva
adreça en les condicions que ha indicat, finalitats que es basen en el seu consentiment. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de
les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves
dades, i a revocar el seu consentiment en qualsevol moment quan procedeixi i sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, davant
l’Ajuntament de Rubí, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, c. Narcís Menard, 13-17, 08191, Rubí. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control
competent. Per obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
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