Declaració responsable tècnic
DADES DE LA PERSONA DECLARANT
Nom i cognoms

DNI/NIF/CIF

Actuant com a (titulació)
Autor del document tècnic titulat:

Amb data de redacció:

Declaro, sota la meva responsabilitat, que,
1.
2.
3.
4.

Que la meva titulació i competències m’habiliten per realitzar el treball objecte d’aquesta declaració
Que no estic inhabilitat/da professionalment
Que disposo d’una cobertura adient de responsabilitat civil i professional
Que compleixo amb les exigències de la normativa fiscal i laboral aplicable per a l’exercici de la professió

Així mateix, declaro que he estat informat/da dels meus drets en matèria de dades personals i que n’accepto el
tractament per a les finalitats indicades per aquest procediment.

Mataró,

FM1143

Signatura

La inexactitud o falsedat en qualsevol d’aquestes dades implica la nul·litat de les actuacions i per tant l’exercici del
dret o activitat afectada, a més a més de les responsabilitats penals, civils o administratives a que hi hagi lloc.
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PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui,
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:
Responsable del
tractament

Ajuntament de Mataró – CIF P0812000H – La Riera, 48 - 08301 Mataró – Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo

Finalitat

Gestió de declaracions responsables en relació a llicències municipals.

Legitimació

El tractament de les dades queda legitimat pel compliment d’una obligació legal aplicable a l’Ajuntament de Mataró.

Destinataris

No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les
dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt, accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO
(http://mataro.cat/dpo) Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades.

Conservació de les
dades

Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

FM1143

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificarnos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades. L’Ajuntament de
Mataró l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
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