SOL·LICITUD / INSTÀNCIA

Dades personals
Nom i cognoms

DNI

Domicili (carrer, plaça...)
Població

Província

Núm.

Pis

CP

Telèfon

Porta

Actuo:
o En nom propi
○ En representació d’En/Na:
En representació de l’entitat/associació/empresa:
Fets i motivació de la petició

Sol·licitud

Relació de documents aportats
.

Signatura
Castellbell i el Vilar,

de

de 2014

CIF P0805200-C www.castellbellielvilar.cat c. de Joaquim Borràs, 40 08296 Castellbell i el Vilar (BCN)
Tel. 938 340 350 Fax. 938 282 122 Mail. castellbell@diba.cat

INFORMACIÓ sobre els tractaments de dades personals relatives als ciutadans emissors i receptors de
documents davant de l’Ajuntament, recollides per a l’exercici de les funcions pròpies de l’Ajuntament
en l’àmbit de les seves competències i incloses en el Fitxer Registre Entrada/Sortida.
(En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i de l’article
12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007)

a)

Nom del fitxer i identitat del responsable. Fitxer: Registre Entrada/Sortida. Responsable de del
Fitxer: l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, Carrer de Joaquim Borràs, 40 08296, Castellbell i el Vilar.

b) Finalitats. Gestió, control i garantia de la constància de l’entrada i sortida de documents que tinguin com
a destinatari o expedeixi l’Ajuntament.
c)

Cessions

-

A persones físiques i jurídiques públiques o privades, quan ho autoritzi una llei, en compliment d’un deure
legal, per protegir un interès vital de l’interessat o per el desenvolupament, compliment i control de la
relació jurídica.

-

A òrgans judicials, a altres administracions per a l’exercici de competències idèntiques o que es refereixin
a les mateixes matèries o per el seu tractament amb fins històrics, estadístics o científics, o en el cas que
hagin estat recollides per l’Ajuntament amb destí a una altra Administració Pública.

-

A les Forces i Cossos de Seguretat i a l’Administració tributària en els termes específics legalment
establerts.

d) Exercici de drets. Els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació es poden exercir dirigint-se a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o per correi postal a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, Carrer Joaquim
Borràs, 40, 08296, Castellbell i el Vilar o per coreu electrònic castellbell@diba.cat.
e)

Informació sobre tractaments de dades per la unitat administrativa corresponent. Les seves
dades personals també seran objecte de tractament per la unitat administrativa a qui correspon el
coneixement, gestió i tramitació de l’assumpte, amb les mateixes garanties esmentades per al seu
tractament en el Registre i d’acord amb la Política de Protecció de Dades de l’ajuntament, i de la qual
cosa serà informat quan li adreci la primera comunicació/notificació.

Altra informació. Normatives específiques d’aplicació referides a la legitimació dels tractaments de
dades
•

Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (Articles 6.2, 11 i 21, 22 i 23 i
disposició addicional quarta)

•

Reglament de desplegament de la LOPD (articles 12 a 15)

•

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les Entitats Locals (Articles 151 i següents)

•

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general Tributària (article 94)

