AJUNTAMENT
D’ALFORJA
CP 43365
(BAIX CAMP)

DOCUMENT DE MODIFICACIÓ DE PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS PER
CANVI DE DADES PERSONALS

Dades que figuren actualment en el Padró municipal d’habitants.

1er cognom

___________________________ 2 cognom ___________________________

NOM ___________________________________ DNI _____________________
Data Naixement ___________________________PAÍS ______________________________
Província ________________________________ Municipi ____________________________

Modificació sol·licitada: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Dades que han de figurar en el Padró municipal d’habitants.

1er cognom

___________________________ 2 cognom ___________________________

NOM ___________________________________ DNI / NIE / PASS _____________________
Data Naixement ___________________________PAÍS ______________________________
Província ________________________________ Municipi ____________________________

Alforja, a _____ de _______ de 20___

Signat

Plaça Mercadal núm. 13 - 43365 Alforja – Tel. 977 81.60.08 – Fax 977 81.62.32
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.

AJUNTAMENT
D’ALFORJA
CP 43365
(BAIX CAMP)

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A LA MODIFICACIÓ DE DADES PERSONALS AL
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
DADES PERSONALS

Documentació
*Espanyols:
Original I fotocòpia del DNI, o en el seu defecte el passaport.
*Estrangers ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d’altres estats part en l’Acord
sobre l’espai Econòmic Europeu (A banda dels països comunitaris se tindran en compte també
Liechtenstein, Noruega y Suiza):
- Original i fotocòpia del NIE o Certificat del Registre Central d’estrangers, junt amb el document
acreditatiu de la identitat (targeta d’ identitat nacional en vigor o passaport en vigor)
*Resta d’estrangers:
Original i fotocòpia del Permís de residència en vigor o, en el seu defecte, passaport en vigor.
En cas d’autoritzar:
-

autorització signada per l’interessat aportant l’original i fotocòpia del seu document
d’identitat.
Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de la persona autoritzada.

Altra documentació acreditativa de les dades a modificar ( llibre família, títols acadèmics, etc ....)
Sol.licitud

Plaça Mercadal núm. 13 - 43365 Alforja – Tel. 977 81.60.08 – Fax 977 81.62.32
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.

