1. Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIE/PASSAPORT/CIF

Adreça a efectes de notificacions

Núm.

Codi postal i població

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Bloc

Escala

Pis

Porta

Correu electrònic

Representat/da per:

DNI/NIE/PASP/CIF

2. Autoritzacions per a la tramitació electrònica
Vull rebre notificacions electròniques:

1

Sí

L’avís de la posada a disposició de la notificació es fa al correu electrònic i al número de mòbil declarats.

Segons l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, l’Ajuntament d’Olivella consulta i verifica telemàticament les dades disponibles
en altres administracions publiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels documents que són
imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació.

No

No autoritzo

3. Exposo

.

4. Demano

5. Documents que s’acompanyen

6. Data i signatura

Olivella …. de …………..... de ……

Us informem que les vostres dades personals s’incorporen al fitxer REGISTRE
D’ENTRADA I SORTIDA de titularitat de l’Ajuntament d’Olivella i són objecte de
tractament amb la finalitat de donar resposta a la vostra sol·licitud. Les vostres
dades no són cedides sense el vostre consentiment, excepte si ho autoritza una
llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres
dades i a oposar-vos al tractament, adreçant-vos al registre general de
l’Ajuntament d’Olivella o telemàticament mitjançant la web www.olivella.cat.

1

L’accés a les notificacions electròniques es realitza a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olivella mitjançant certificat
electrònic reconegut de la persona interessada, o alternativament mitjançant clau concertada. La notificació està disponible durant
10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit, es considera rebutjada, el tràmit es té per efectuat i el procediment continua.
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