DOCUMENT DE NOMENAMENT DE BENEFICIARI

DADES DE LA SEPULTURA

Cementiri Vell Av. Pau Casals
Sepultura núm.

Parc-Cementiri Nou
Tipus

Fila

DADES DEL TITULAR DEL DRET FUNERARI
Nom i Cognoms

DNI/NIF/Passaport

Carrer o plaça

Nº

Municipi

Codi Postal

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Bloc

Esc

Pis

Porta

Adreça electrònica

Com a persona titular d’un dret funerari sobre la sepultura referenciada, manifesto que
és la meva voluntat designar beneficiari per a després de la meva mort la persona que
s’indica, la qual manifesta que té la capacitat suficient per a contractar i accepta el
nomenament amb els drets i obligacions que comportarà al seu dia.
DADES DE LA PERSONA QUE ES DESIGNA BENEFICIÀRIA
Nom i Cognoms de la persona beneficiària

DNI/NIF/Passaport

Carrer o plaça

Nº

Municipi

Codi Postal

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Bloc

Esc

Pis

Porta

Adreça electrònica
Relació amb el donant

Igualada,

de/d’

de 20

El titular

La persona beneficiària

Signatura

Signatura
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Advertiment: De conformitat amb la normativa reguladora, aquest nomenament no produirà els
seus efectes en els supòsits següents:
a) Quan el titular del dret funerari el revoqui expressament mitjançant escrit que així ho
determini, o quan en disposi testamentàriament.
b) Quan el beneficiari premori al titular. En aquest cas, el dret funerari es transmetrà a
favor des hereus del propi titular en la forma legalment establerta, a no ser que aquest
anomeni un nou beneficiari.
NOTA: donar còpia al titular del document de nomenament de beneficiari.
INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament

Ajuntament d’Igualada.

Finalitat del tractament

Gestionar la titularitat dels drets funeraris sobre les sepultures i les dades sobre les inhumacions i
exhumacions als cementiris municipals.
Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)

Legitimació
Destinataris

Altres administracions competents en la matèria. Persones que accedeixen a dades per aplicació
de la publicitat activa.
Exercici de drets dels interessats
D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament,
adreçant-vos al correu electrònic: atencio.ciutadana@aj-igualada.net o al correu postal a
l’Ajuntament d’Igualada: Plaça de l’Ajuntament, núm. 1 08700 Igualada.
Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades consulteu l’enllaç: http://ves.cat/em5W
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