AJUNTAMENT
D’ALFORJA
CP 43365
(BAIX CAMP)

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ PER ALTA/BAIXA EN EL PADRÓ
MUNICIPAL D’HABITANTS MENORS D’EDAT

En /Na ............................................................................................................................................
Amb DNI ( o document que el substitueixi) nº..........................................................................................
Amb domicili a efectes de notificació en..........................................................................................
..............................................i telèfon.................................................Com a Pare /Mare /Tutor
legal ( encerclar la que correspongui), de..................................................................................................
amb DNI ( si en té) nº................................................ i domicili en.....................................................
..................................................AUTORITZO que el meu fill es pugui empadronar a
l’habitatge situat a ..........................................................................................................................
amb (indicar: mare/pare /tutor legal).........................................................................................................

Municipi de procedència: .............................. Província ......................... País................................

Alforja, a _____ de _______ de 20___

Signat

Signat

Plaça Mercadal núm. 13 - 43365 Alforja – Tel. 977 81.60.08 – Fax 977 81.62.32
PADRÓ.
De conformitat amb el que disposa l’article 16.1 paràgraf 2n de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, la inscripció en el padró municipal de
les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent, ha de ser renovada cada 2 anys. El transcurs del termini esmentat és causa per
acordar la caducitat de la inscripció, sempre que l’interessat no l’hagi renovat.
PROTECCIÓ DE DADES.
De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), amb les modificacions operades pel Reglament
General de Protecció de dades en vigor des del 25 de maig de 2018, li informem que les dades personals proporcionades son confidencials i formen part dels fitxers de
titularitat de AJUNTAMENT D’ALFORJA amb la finalitat de gestionar la seva sol licitud / instància, així com proporcionar-li informació referent a les activitats i serveis
del vostre interès, mitjançant qualsevol sistema de tramesa electrònica, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i en
el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça :
Plaça Mercadal, 13 43365 ALFORJA o bé enviant un correu electrònic a ajuntament@alforja.cat
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que
tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.

