Registre General
Data
Núm. entrada
ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
NIF/NIE

Correu electrònic

Telèfon

Domicili

Municipi

Codi Postal

EXPOSO
Que abans vivia a

FORM. SAC-001

Sol·licitant
Nom i cognoms

i ara resideixo al municipi de Tortosa, i per tant

SOL·LICITO
L'alta al padró municipal d'habitants d'aquest municipi de les persones següents:
Nom i cognoms DNI/NIE Estudis
Nom i cognoms DNI/NIE Estudis
Nom i cognoms DNI/NIE Estudis
Nom i cognoms DNI/NIE Estudis

Sí
No Autoritzo totes les persones majors d’edat que consten empadronades en aquest mateix domicili perquè
puguin accedir a les meves dades personals per sol.licitar volants i/o certificats d’empadronament i de convivència
En cas de ser estranger no comunitari sense autorització de residència permanent haurà de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. Transcorregut
aquest termini serà causa de caducitat de la inscripció padronal i s'acordarà la seva baixa del padró municipal d'habitants.

Clàusula de tractament de dades
De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, amb la signatura d'aquest document s'autoritza
que les dades de caràcter personal proporcionades siguin tractades i incorporades en el fitxer denominat Padró Municipal
d'Habitants, responsabilitat de l’Ajuntament de Tortosa.
La finalitat d’aquest tractament és la de tramitar la seva petició i donar compliment a l’obligació legal en relació amb el padró
municipal d’habitants. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat dels casos en què hi hagi una obligació
legal, i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o
supressió, la limitació del tractament o d'oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que
es facin a l’Ajuntament de Tortosa, Plaça d’Espanya núm.1, 43500 Tortosa (Tarragona) o bé per correu electrònic a
sac@tortosa.cat
S’informa que també es pot presentar una reclamació, si així es considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o
bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del l'Ajuntament a protecciodades@tortosa.cat
Tortosa,

d’/de

de

Signatura
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Documents aportats
DNI/NIE/passaport/carnet de conduir, original i fotocòpia
- En el cas de menors d'edat:
Llibre de família, original i fotocòpia
DNI/NIE/passaport/carnet de conduir dels dos progenitors, la guarda i custòdia, si s’escau, original i fotocòpia,
Contracte de lloguer (Model 2)
Nota simple del Registre de la Propietat, amb menys de tres mesos d'antiguitat, original i fotocòpia
Escriptura de propietat, amb menys de tres mesos d'antiguitat, original i fotocòpia
- En el cas de voler empadronar alguna persona que no sigui familiar directe
Autorització del propietari/ària o del llogater/a (model intern establert)

