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INSTÀNCIA GENÈRICA 
 
1 DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT 
 

SOL·LICITANT 
 
Nom i cognoms / Raó social Document identitat / NIF 

  

 

REPRESENTANT (si s’escau) 

 
Nom i cognoms / Raó social Càrrec Document identitat / NIF 

   

 

 
Carrer, plaça… Població 

  

Telèfon Fax Telèfon mòbil Correu electrònic 

    

 

2 DADES DE LA SOL·LICITUD 

EXPOSO: 

__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

SOL·LICITO:  

□ Certificat de residència 

□ Volant de residència 

□ Certificat històric 
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□ Volant històric 

□ Certificat de convivència 

□ Altres ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

3 INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

__________________________________________________________________________________________ 

Responsable Ajuntament de Llobera 

__________________________________________________________________________________________ 
Finalitat  Tramitar procediments i actuacions administratives 

________________________________________________________________________________________ 

Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat.  

_________________________________________________________________________________________ 

Destinataris Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades .  

No hi ha previsió de transferències a tercers països 

__________________________________________________________________________________________ 

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional 

__________________________________________________________________________________________ 
Inform. Addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la web d'aquest ajuntament. 

 

□ He estat informat i entenc  la Política de Protecció de Dades de l’Ajuntament 

Altres autoritzacions: 

□ Accepto l’enviament d’informació d’interès sobre les activitats que organitzi l’Ajuntament. 

□ Accepto que l’Ajuntament realitzi consultes de les meves dades a través de la Plataforma d’Intermediació de  

Dades i altres serveis interoperables, si s’escau. 

Llobera,             de                        de 20 

(Signatura) 

 

 
 
 

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
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