SOL·LICITUD GENÈRICA
SOL·LICITANT
Nom i cognoms o raó social

DNI/ NIE/ PASS. / NIF

Domicili (via)

Núm.

Municipi

Codi Postal

Escala

Pis

Porta

Telèfon

REPRESENTANT (si escau)
Nom i cognoms o raó social

DNI/ NIE/ PASS. / NIF

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ (Marqueu només un canal de notificació)
Notificació electrònica
Adreça electrònica

Telèfon mòbil

Si seleccioneu notificació electrònica rebreu un correu electrònic per accedir a la plataforma de notificació e-Notum, mitjançant la qual,
43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sense haver accedit a la notificació, aquesta s'entendrà com a rebutjada I a tots els efectes s'entendrà
notificada.

Correu Postal
Les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els professionals col·legiats, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb
els qui representin un interessat que estigui obligat a
relacionar, així com els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que
estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les
administracions públiques per efectuar qualsev
Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a
través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques.
El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques pot ser modificat per aquella en qualsevol moment.

EXPOSICIÓ

PETICIÓ

DOCUMENTACIÓ QUE

Lloc

Data

Signatura

les tractarà seguint els criteris següents:
Finalitat: registre de les instàncies presentades als efectes de iniciar el procediment administratiu que correspongui.
Legitimació
públics.
Destinataris: òrgan administratiu competent.
Conservació: Les dades personals proporcionades es mantindran en els sistemes de registre de dades de l'Ajuntament de
tractament, o en els casos que es sol·liciti pel
propi interessat la supressió de les seves dades, les quals s'esborraran dels sistemes d'informació d'aquests ens.
Drets: podeu accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos i limitar les vostres dades, així com retirar el consentiment, en
qualsevol moment davant de l'Ajuntament (Carrer Balmes 4, Ripollet) o per registre electrònic al web municipal
www.ripollet.cat.
Les dades seran tractades de conformitat amb el Reglam
així com amb llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals..

