Borrar dades Guardar formulari

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
AMB TAULES I CADIRES AMB MOTIU DEL PERÍODE DE DESESCALADA
DAVANT LA COVID-19
1. DADES DE LA PERSONA TITULAR DE LA LLICÈNCIA TIC
Titular: Titular de la llicència

DNI / NIE

Adreça

Codi postal

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Establiment:

Població

Adreça electrònica

Nom comercial

NIF / CIF

Adreça

Davant l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,
declarat d’acord el Real Decret 463/2020, modificat pel Real Decret 465/220 i davant l’escenari que
presenten les diferents fases de desescalada que regulen l’aforament i normes de distanciament de
les terrasses dels establiments de restauració, d’acord amb l’Ordre SND/399/2020 i posterior
normativa que la modifiqui,

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que he presentat una sol·licitud per a l’ocupació de l’espai públic amb taules i cadires per
______________________mòduls, per la temporada________________________.

Que atenent als criteris de desescalada i les condicions establertes en les diferents fases de la
mateixa, reduiré proporcionalment el número de taules i cadires autoritzades adequant-lo al que es
dicti en cada fase, respectant les mesures de seguretat i higiene exigides per l’Administració.

Rubí,

de/d’

de

Signatura /Firma

L’Ajuntament de Rubí tractarà les dades personals que ha proporcionat per gestionar i controlar el compliment d’aquesta autori tzació 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 re vocar 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 a cudir a l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades.
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