Borrar dades

Guardar formulari

ESPAI RESERVAT PER SEGELL REGISTRE GENERAL

CONSENTIMENT A L’AJUNTAMENT DE RUBÍ PER SOL·LICITAR EL
CERTIFICAT DEL REGISTRE CENTRAL DE PENATS

DADES PERSONALS
Sol·licitant: Nom i cognoms o raó social
Adreça

DNI / NIF / Passaport / NIE
Codi postal

Telèfon

Població

Adreça electrònica

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD), i, per tal de donar compliment a la sol·licitud de dades al Registre central de penats, atorgo el
consentiment exprés a l’Ajuntament de Rubí per tal que sol·liciti les esmentades dades.
L’Ajuntament, entitat destinatària de les dades, es compromet a tractar-les exclusivament amb la finalitat de
comprovar que no he estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte penal.

Antecedents penals per llicència de conducció de gossos potencialment perillosos, d’acord amb
l’article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
Antecedents penals per permís d’armes accionades per aire o altres gasos comprimits, d’acord amb
l’article 97 del Reial Decret 137/1996, de 29 de gener pel qual s’aprova el reglament d’armes.

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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