SOL·LICITUD VOLANT EMPADRONAMENT
PERSONA INTERESSADA
Sol·licitant: Nom i cognoms

DNI / NIF /Passaport/ NIE

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ (Fer constar aquestes dades només si el tràmit es fa presencialment)
Domicili

Número

Població

Pis

Porta

Codi postal

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment. Amb aquest objecte, facilito el correu electrònic o el telèfon mòbil on rebre els avisos conforme tinc disponible les notificacions a la
Seu electrònica d’aquest Ajuntament.

ALTRES DADES DE CONTACTE (fer constar aquestes dades només si el tràmit es fa presencialment)
Telèfon Fix

Telèfon Mòbil

Fax

Adreça electrònica

SOL·LICITO la informació padronal seleccionada (marcar amb una creu la opció desitjada):
Volant d'empadronament individual de residència
Volant d'empadronament de residència i convivència

(És necessari aportar autorització de les persones que resideixen a la vivenda)

Volant històric individual

AUTORITZO que li sigui lliurat el volant a:
PERSONA AUTORITZADA
Autoritzat: Nom i cognoms, raó social

DNI / NIF /Passaport /NIE

Signatura de l’interessat o representant legal

Badalona,

de

de

Nota:
S’haurà d’aportar fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència de la persona que autoritza.
En el cas de menors o persones incapacitades, a més a més, s’haurà d’aportar la fotocòpia del llibre de família o
certificat de naixement i/o document que acrediti la representació legal.
Informació sobre les vostres dades personals:
En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us
proporcionem informació que heu de conèixer amb relació a l’ús de les
dades personals que us sol·licitem en aquest formulari.
Us recordem que, per gestionar aquesta sol·licitud, ens heu de
proporcionar tota la informació assenyalada com a obligatòria i que les
dades s’incorporaran al fitxer identificat. Teniu dret a accedir, rectificar,
cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, en les
condicions previstes en la legislació vigent.

F0006.4

Responsable del fitxer:
Adreça:
Identificació del fitxer:
Finalitat del fitxer:
Cessions previstes:
Exercici de drets:

Ajuntament de Badalona
Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Padró Municipal De Habitants
Els determinats per la legislació vigent
Les previstes en la legislació vigent.
INE, Delegació provincial de l'oficina del cens electoral, altres municipis
Servei d’Atenció al Ciutadà
Registre General
Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12

