Borrar dades

Guardar formulari

ESPAI RESERVAT PER SEGELL REGISTRE GENERAL

PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
MD-PMH-03 v.1.1 cat

AUTORITZACIÓ titular de l’habitatge / titular del contracte de lloguer / empadronat
1. DADES DEL SOL.LICITANT
Nom i cognoms 1

DNI / NIF / Passaport / NIE

Adreça

Codi postal

Telèfon

Població

Adreça electrònica

2. AUTORITZA A:
Nom i cognoms

DNI / NIF / PASS / NIE

Perquè s’empadroni en el meu domicili del que soc / estic:
Propietari

Titular del contracte de lloguer

Empadronat
A l’adreça:

(nom via, núm., escala, pis, porta)

SENYOR/A ALCALDE-PRESIDENT / ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
Plaça de Pere Aguilera, 1, 08191 Rubí (Barcelona) - Tel. 93 588 70 00 - 010 Fax 93 588 45 26 www.rubi.cat

Documentació que cal adjuntar a aquesta autorització





Fotocòpia del DNI/NIE (comunitaris), Passaport/NIE (no comunitaris), en vigor, de la persona que autoritza
Contracte de lloguer i últim rebut de lloguer, pagat en els darrers dos mesos, o escriptura a nom de la
persona que autoritza (original i en vigor)
Original del DNI/NIE (comunitaris), Passaport/NIE (no comunitaris), en vigor, de les persones autoritzades

Rubí,

de/d’

de

Firma de la persona que autoriza1
Igual que en el DNI/NIE/PASS

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 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 Ciutadan ia, c. Narcís Menard, 13-17, 08191, Rubí. Té
dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Per obtenir m és informació sobre el seu dret a la protecció de dades, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades.
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