REPRESENTACIÓ PADRONAL DE MENORS D’EDAT
REPRESENTACIÓN PADRONAL DE MENORES DE EDAD

DADES DELS REPRESENTANTS / DATOS DE LOS REPRESENTATES:
DNI/Tarja de residència/passaport:
DNI/Tarjeta de residencia/pasaporte:

Nom i cognoms:
Nombre y apellidos:

Telèfon/Teléfono:

Domicili/Domicilio:

Municipi/Municipio:

Província/Provincia:

DNI/Tarja de residència/passaport:
DNI/Tarjeta de residencia/pasaporte:

Nom i cognoms:
Nombre y apellidos:

Telèfon/Teléfono:

Domicili/Domicilio:

Municipi/Municipio:

Província/Provincia:

Com a representants del/de la menor ____________________________________________________,
nascut/da el ________________, manifestem que resideix a Sabadell, a l’adreça següent: ________
_________________________________________, on sol·licitem que es realitzi el seu
empadronament.
Como representantes del/de la menor ___________________________________________________,
nacido/a el ______________________, manifestamos que reside en Sabadell, en la siguiente
dirección: ______________________________________________, donde solicitamos que se realice
su empadronamiento.
Signatures/Firmas,
(Signar també al darrera sobre el tractament i informació bàsica de dades personals)
(Firmar también detrás sobre el tratamiento e información básica de datos personales)

Sabadell, a .............. d .............................................................de 201

DEPARTAMENT DEL PADRÓ D’HABITANTS.En compliment del Reglament Europeu de Protecció de Dades RGPD 2016/679 i la LO
3/2018 de 5 de desembre, us informem que les dades personals que proporcioneu
s’incorporaran i es tractaran en el fitxer PMH, la finalitat del qual és la gestió del registre de
residents del terme municipal, i es podran cedir de conformitat amb la legislació vigent en
matèria de protecció de dades. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Sabadell, amb
domicili a la pl. Sant Roc, 1. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel· lar les vostres dades i a
oposar-vos al seu tractament en les condicions previstes per la Llei. Per exercir aquests drets
us heu d’adreçar a les oficines d’Atenció al Ciutadà.

DEPARTAMENTO DEL PADRÓN DE HABITANTES.En cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de datos RGPD 2016/679 y la LO
3/2018 de 5 de diciembre, les informamos que los datos personales que proporcionen se
incorporarán y se tratarán en el fichero PMH, la finalidad del cual es la gestión del registro
de residentes del término municipal, y se podrán ceder de conformidad con la legislación
vigente en materia de protección de datos. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de
Sabadell, con domicilio en la pl. de Sant Roc, 1. Tienen derecho a acceder, rectificar y
cancelar sus datos y a oponerse a su tratamiento en las condiciones previstas por la Ley.
Para ejercer estos derechos tienen que dirigirse a las oficinas de Atención al Ciudadano.

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del tractament

Obligació legal i exercici de poders públics (Article 6.1.c i 6.1.e del RGPD 2016/679)

Responsable del tractament

AJUNTAMENT DE SABADELL

Finalitat del tractament

Gestionar el registre administratiu on consten els veïns i les veïnes del municipi. Acreditar i
determinar el domicili i residència habitual i la vinculació d'una persona al municipi com a part
integrant de la seva població. La utilització de les dades perquè l'ajuntament pugui comunicar-se amb
les persones empadronades en el municipi, respecte a les relacions jurídic-administratives derivades
de competències municipals.

Exercici de drets dels interessats

D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, presencialment a les oficines
d’atenció ciutadana, adreçant-vos al correu postal a l’Ajuntament a Plaça de Sant Roc, 1 – 08201
Sabadell i a través de la seu electrònica.

Informació addicional ampliada a: http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat

Data:

[Signatura de la persona sol·licitant]

