AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ
T-054
54
DADES DE LA PERSONA QUE AUTORITZA
NIF / CIF
Nom i cognoms / Raó social
DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS I/O COMUNICACIONS
Adreça

Altres dades de l’adreça

Núm.

(km, bloc, escala, pis, porta, local, altres)

Província

Municipi

Telèfon

Correu electrònic

Codi Postal
Autoritzo a que l’Ajuntament utilitzi les dades
de contacte electròniques per comunicacions,
avisos i/o notificacions relacionats amb aquest
procediment

AUTORIZO A:
NIF / CIF

Nom i cognoms / Raó social

Adreça

Núm.

Altres dades de l’adreça
(km, bloc, escala, pis, porta, local, altres)

Província

Municipi

Telèfon

Correu electrònic

Codi Postal
Autoritzo a que l’Ajuntament utilitzi les dades
de contacte electròniques per comunicacions,
avisos i/o notificacions relacionats amb aquest
procediment

Perquè em representi davant l’Ajuntament d’Olivella a efectes de la següent tramitació:

Documentació obligatòria:
Còpia de DNI/NIE/ Passaport de qui autoritza
Còpia de DNI/NIE/ Passaport de la persona autoritzada

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.

AJUNTAMENT D’OLIVELLA
Plaça Major, s/n – Telèfon 938968000 – A/e:olivella@diba.cat – 08818 OLIVELLA

