
1. DADES PERSONALS 

SOL·LICITANT

Nom i cognoms /Raó social Document identitat/NIF

Sant Celoni,                    de/d'                                                 de   

D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les 
vostres dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer Registre d' Entrades i Sortides, del que és responsable l'Ajuntament de Sant Celoni, amb la finalitat 
de registrar els escrits que presenten els administrats i els que remet l' Ajuntament així com per poder tramitar la vostra sol·licitud. Les vostres dades no seran 
cedides  a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment excepte si ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, al c/Campins, 24, acompanyant còpia del seu DNI. 
 

REPRESENTANT

Nom i cognoms /Raó social Document identitat/NIF

Signat,

DADES DE CONTACTE

carrer, plaça,  .....                                              num./ pis / porta Codi Postal - Població

2. EXPOSO I DEMANO 

3. DOCUMENTS APORTATS

Telèfon Fax Telèfon mòbil Correu electrònic
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