
Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Sol·licitud

Dades personals

Begues,               d                                               de 20                      Signatura,

En/Na ___________________________________________________________________________ NIF _____________________

En representació de (si s’escau) _ _________________________________________________________________________________

amb domicili al carrer _______________________________________________________________________________ núm. ______

de la població de ________________________________________________________________________ codi postal ____________

telèfon/mòbil ____________________________ correu electrònic ______________________________________________________

Exposo

Sol·licito

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Documents que s’adjunten:



Ajuntament
de Begues

SOL·LICITUD del mitjà de notificació.
(Omplir-ho només les persones interessades no obligades a rebre notificacions electròniques –persones físiques-). 

SOL·LICITO, en les notificacions successives. 

  ser notificat per mitjans electrònics.      ser notificat en paper. 

CONSULTA i OBTENCIÓ de documents que es trobin en poder d’una administració 
pública o hagin estat elaborats per qualsevol altra administració. 
(Es presumeix que autoritzeu la consulta i obtenció de documents, si no us hi oposeu expressament –Art. 28.2 Llei 39/2015). 

  NO dono el meu consentiment per a la consulta i obtenció de documents que han estat generats per una administració pública 

CONSULTA i OBTENCIÓ de dades i documents aportats per la persona interessada a 
qualsevol administració pública. 
(Es presumeix que autoritzeu la consulta i/o obtenció de documents, si no us hi oposeu expressament o si la normativa aplicable requereix el 
consentiment exprés. –Art. 28.3 Llei 39/2015). 

  NO dono el meu consentiment per a la consulta i obtenció de dades i documents que he aportat anteriorment a una administració pública /

(Cas us hi hàgiu oposat expressament –marcant les caselles anteriors-, per procedir a la tramitació de la seva sol·licitud, haurà d’aportar a 
l’Ajuntament de Begues, la documentació requerida. No hi cap la possibilitat d’oposar-se, si aquesta documentació es sol·licita per l’exercici de 
potestats sancionadores o d’inspecció) 
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