
Sol·licitud

Dades 
persona interessada

Dades 
representant

Primer cognom Segon cognom

Nom NIF

Primer cognom Segon cognom

Nom NIF

Domicili 
a l’efecte de 
notificacions

Carrer/ Plaça / Partida / Carretera Núm. / Km. Pis Porta

Població Codi Postal Província Apartat de correus

Telèfon Fax Correu electrònic

EXPOSE

SOL·LICITE

Datació Lloc Data Signatura

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE MONTSERRAT
RE-001-01-E-160203.v

Les dades personals f

estableix l'art. 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de d

acilitades s

 el que ,ades personals i garantia dels drets digitals, l

'incorporaran en un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Montserrat. La finalitat de la recollida i tractament de la informació de caràcter personal és la prestació dels serveis sol·licitats
a través del present imprés.
Així mateix, us informem que les vostres dades no se cediran a terceres persones, tret que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra
sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la Llei.
D'acord amb a persona titular de les dades requerides en aquest document pot
 exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document d'identificació
 equivalent, dirigida al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Montserrat o bé registrant personalment una sol·licitud en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, amb el seu DNI original o un document equivalent.
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Enquesta de satisfacció ciutadana

Com valora l’atenció rebuda?  Bona

 Regular

 Mala

Té alguna incidència a comentar?
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