Autorització per presentar documentació en nom d’una altra persona
DADES DE LA PERSONA QUE AUTORITZA
Nom i cognoms / Raó social

Document d’identitat

Adreça
Codi Postal

Població

Telèfon

Correu electrònic

DADES DE LA PERSONA AUTORITZADA
Nom i cognoms / Raó social

Document d’identitat

Adreça
Codi Postal

Població

Telèfon

Correu electrònic

EXPOSO
Que autoritzo a la persona autoritzada per presentar, per tramitar o per recollir en nom meu davant de
l’Ajuntament de Mataró, la documentació referent al tràmit, procediment o expedient següent, assumint les
conseqüències dels actes que la persona autoritzada realitza en nom meu:

DADES DE L’ESTABLIMENT / ACTIVITAT / OBRA
Adreça de l’activitat / obra

Activitat / obra

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Còpia del document d’identitat (DNI/NIE) de la persona que autoritza i de la persona autoritzada.

Mataró,

FM1654

Signatura

Oficina Mataró Empresa. Parc TecnoCampus Mataró-Maresme. Torre TCM2, planta baixa. Av. Ernest Lluch, 32
Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats. Carrer de Pablo Iglesias 63 2n
Oficines d’atenció ciutadana: La Riera, 48 / Pg. de Ramon Berenguer III, 82-84 / c. de Josep Punsola, 47 / c. Juan Sebastián Elcano, 6 /
c. Nicolau Guañabéns, 23-25 / c. de Càdis, 1
Telèfons d’atenció ciutadana: Des de Mataró 010. Des de fora de Mataró 807 11 70 10 - www.mataro.cat/oficinavirtual
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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 d’autoritzacions per presentar documentació en nom d’una altre persona.

Legitimació

El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquesta autorització.

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.

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.

Mataró,

FM1654

Signatura
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