Declaració d'Intenció de vot a les Eleccions al
Parlament Europeu i Eleccions Municipals 2019.
PAÏSOS AMB CONVENIS INTERNACIONALS
Dades de l'interessat
Tipus de persona NIF/CIF

Nom

Primer cognom

Segon cognom

Primer cognom

Segon cognom

(Solament si Tipus de persona = Física)

Raó Social

(Solament si Tipus de persona = Jurídica)

Dades del representant
Tipus de persona NIF/CIF

Nom

(Solament si Tipus de persona = Física)

Raó Social

(Solament si Tipus de persona = Jurídica)

Poder de representació que ostenta

Nom del Conveni

(Solament si Poder de representació que ostenta = Estic adherit a un conveni amb aquesta administració per representar a l'interessat)

Dades a l'efecte de notificacions
Mitjà de notificació

Correu electrònic

Pais

Tipus Via

Província

Adreça

Mòbil

Municipi

Nucli disseminat

Nombre / Km Bloc

Codi Postal

Escala Planta Porta Extra

Documentació Obligatòria
Fomulari

Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades
He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardar les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la
realització d'actuacions administratives
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable

Ajuntament de Mont-roig del Camp

Finalitat

Tramitar procediments i actuacions administratives.

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat.

Destinataris

Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a
tercers països.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional.

Informació
Addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça
http://mont-roig.eadministracio.cat/privacy

Presto el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya puguin ser utilitzats per a
l'enviament d'informació d'interès general
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable

Ajuntament de Mont-roig del Camp

Finalitat Principal

Informar sobre les activitats que es realitzen pel Ajuntament de Mont-roig del Camp

Legitimació

Consentiment

Destinataris

Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a
tercers països.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional.

Informació
Addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça
http://mont-roig.eadministracio.cat/privacy#note6

Signatura
PRESTA EL SEU CONSENTIMENT perquè l'entitat realitzi consultes de les dades del sol#licitant/representant a través de la Plataforma
d'Intermediació de Dades i altres serveis interoperables

Signatura

Municipi
En

Data
, el
(dd/mm/aaaa)

POLÍTICA DE PRIVADESA
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que ens faciliteu
en aquesta sol#licitud. Les dades personals que faciliteu en aquesta sol#licitud seran tractades amb la finalitat de
gestionar-la. Les dades facilitades es conservaran a efectes històrics, estadístics i científics, i quan ja no siguin necessàries
per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la destrucció total de les dades
personals. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. La base jurídica del tractament és el
compliment de tasques en interès públic, i/o l’exercici de poders públics, i/o el consentiment de l’interessat, i/o el
compliment d’una obligació legal, i/o l'interès legítim del responsable, i/o l'interès legítim d’un tercer. La manca d’aportació
de les referides dades tindrà els efectes no poder gestionar la vostra sol#licitud. Qualsevol persona té dret a obtenir
confirmació sobre si l’Ajuntament de Mont-roig del Camp està tractant dades personals que li concerneixen, o no. Les
persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol#licitar la rectificació de les dades
inexactes o, si escau, sol#licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries
per a les finalitats per a les quals es van recollir. En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats
poden sol#licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o
defensar reclamacions. Els interessats poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació
particular, a que les dades personals que li afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès
públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en que el tractament és
necessari per la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que
sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de l’interessat. Si considereu que
el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podeu presentar una reclamació davant l’autoritat de control, Autoritat
Catalana de Protecció de Dades.

