SOL·LICITUD DE CANVI DE DOMICILI DINS EL MATEIX MUNICIPI A EFECTES
DEL PADRÓ D’HABITANTS
INTERESSAT/DA
Nom i cognoms
NIF/NIE/Passaport

Sexe

 Home  Dona

Estudis acabats
Correu electrònic
Tel. fix

Tel. mòbil

HABITATGE ON S’EMPADRONA
 Propietat  Lloguer  Altres (especificar):
Nom de la via
Escala

Pis

Número
Porta

 Manifesto que vull que aquesta sigui també la meva adreça fiscal.
REPRESENTANT (pare/mare/tutor legal, s’ha d’acreditar la representació en tots els casos)
Nom i cognoms
NIF/NIE/Passaport
SOL·LICITO
Ser empadronat/da a l’adreça indicada.
AUTORITZO
Als majors d’edat que estan empadronats al mateix full padronal a obtenir certificacions o
volants de convivència.
Lloc i data
Signatura

Abans de signar llegiu la informació bàsica sobre la protecció de dades del darrera. 1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

INFORMACIÓ
1

Política de protecció de dades
Ajuntament de Malgrat de Mar
Responsable del
C. Carme, 30 (08380 – Malgrat de Mar)
tractament
Tel.: 93 765 33 00 Fax: 93 761 09 93 correu@ajmalgrat.cat
www.ajmalgrat.cat
Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS
Dades de contacte
LOCALS - Diputació de Barcelona.
delegat de protecció de Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta.
dades
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (08035 – Barcelona)
Telèfon: 93 472 65 00 dpd.ajmalgrat@diba.cat
Finalitat del tractament Tramitar la vostra sol·licitud.
Base jurídica
Dades obligatòries per a la tramitació de la vostra sol·licitud.
Les vostres dades poden ser comunicades a d’altres
organismes perquè ho exigeixi una normativa o perquè
Destinataris
l’Ajuntament manté un conveni per a la resolució de la vostra
sol·licitud. No seran transferides fora de la Unió Europea.
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o
supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació,
Drets de les persones
enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o
mitjançant la seva seu electrònica (www.ajmalgrat.cat).
Durant el temps que sigui necessari i en la forma que estableixi
Termini conservació de
el calendari de conservació i eliminació de documentació de
les dades
l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament,
Reclamació
mitjançant la seu electrònica (www.ajmalgrat.cat) o per mitjans
no electrònics.

