ÀREA DE SECRETARIA
Secretaria General

SOL·LICITUD GENERAL

Dades del sol·licitant
Nom i Cognoms
Tipus de document

Número de document

Telèfon de contacte

Adreça electrònica

Adreça
Tipus via

Nom via

Número

Bloc

Escala

Població

Pis

Porta

Codi postal

Mitjà per a la recepció de notificacions i comunicacions
Recepció per mitjans electrònics
Recepció en paper
Recepció per mitjans electrònics
Telèfon mòbil
(per a la recepció d’avisos)
Adreça electrònica
(si és diferent de la indicada abans)
Nombre Recepció en paper, adreça a efectes de notificacions

Tipus via

Nom via

Número

Bloc

Població

Escala

Pis

Porta

Codi postal
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EXPOSO (Fets i motivació de la sol·licitud)

DEMANO (Objecte de la sol·licitud)

Documents aportats

Lloc i data de signatura
Signatura

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, us INFORMEM del següent, en relació al tractament de les vostres dades personals:
Tractament de dades: Registre d’Entrada i Sortida.
Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100 43003, Tarragona. Telèfon 977 296 600 / Seu electrònica:
https://seuelectronica.dipta.cat
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona Telèfon 977 296 603 Adreça electrònica: DPD@dipta.cat
Finalitat del tractament: Registrar les entrades i sortides de documents de la Diputació i d’altres administracions públiques.
Legitimació del tractament: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de las administracions públiques (LPACAP).
Procedència dades: De les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que presenten documentació al registre, o dels seus representants
legals.
Destinataris dades: A les administracions destinatàries dels documents quan no vagin adreçats a la Diputació o aquesta no en tingui competències
(Article 16 LPACAP).
Termini de conservació de les dades: De conformitat amb el Calendari de conservació i eliminació documental de la Diputació de Tarragona.
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades personals,
la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada.
Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’Autoritat de control corresponent, com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(APDCAT).
Obligatorietat: Obligatori per poder tramitar la sol·licitud.

ESBORRAR

VALIDAR PROVISIONALMENT

FINALITZAR
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