AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ
DADES DEL SUBJECTE PASSIU
Nom i Cognoms o Raó social

DNI/NIF/Passaport

Adreça

Codi Postal

Municipi

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Autoritzo a:
DADES PERSONA AUTORITZADA
Nom i Cognoms o Raó social

DNI/NIF/Passaport

Adreça

Codi Postal

Municipi

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

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

I, demano ser notificat/ada:
Telemàticament (obligatori per a persones jurídiques, voluntari persones físiques). Es realitzarà un avís
al correu electrònic que s’indiqui. Les condicions de la notificació electrònica es podran consultar a
https://ja.cat/igdnotificacions
Al meu correu electrònic

Al correu electrònic de la persona autoritzada

Per correu postal (només per a persones físiques)
A la meva adreça

A l’adreça de la persona autoritzada

Igualada,_____ de/d’______________ de 20____
El subjecte passiu
Signatura

Persona autoritzada
Signatura
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En cas de persones físiques aquest document s’ha de presentar amb les còpies del
DNI/NIF/NIE del subjecte passiu i de la persona autoritzada.
En cas de persones jurídiques s’ha de presentar còpia del CIF de la persona jurídica, del NIF
de l’apoderat i còpia de l’escriptura de poders.

INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament
Finalitat del tractament
Legitimació
Destinataris
Exercici de drets dels interessats

Ajuntament d’Igualada.
Atendre i gestionar el dret de les persones a comunicar-se amb l’Ajuntament.
Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)
Altres administracions competents en la matèria. Persones que accedeixen a dades per aplicació de la publicitat activa.
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: https://ja.cat/igdprotdades
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