S O L · L I C I TUD D’ A C C E S A INFORM ACIÓ
Dades personals
Nom i cognoms		
Edat

DNI/NIE/NIF/Passaport

Adreça (carrer, número, bloc, pis, porta)

Població
Codi postal
Telèfon fix
Telèfon mòbil
Adreça electrònica		
			

En representació de (si cal)

Edat

DNI/NIE/NIF/Passaport

Adreça (carrer, número, bloc, pis, porta)

Població

Codi postal

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Plaça de la Font, 1

•

43003 TARRAGONA

•

Tel. 977 29 61 00

•

NIF P-4315000-B

•

www.tarragona.cat

Nom i cognoms		

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Motiu de la sol·licitud
No és obligatori omplir aquest camp. No obstant això, es podrà tenir en compte la motivació de la sol·licitud per resoldre sobre la seva admissió o denegació d’acord amb la normativa reguladora del dret d’accés a la informació pública

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

DECLARO RESPONSABLEMENT:
Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquest document i
rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
Que les dades consignades en aquest formulari, així com els documents adjunts que puguin acompanyar-la són certes.
Tarragona, ............ de ................................. de 20.........
Signatura,

Documentació aportada:
q Dades identificatices de la persona interesada (física - DNI/NIE o jurídica - NIF)
q Consentiment expres de la persona afectada (en cas de dades personals especialment protegides)
q Altres:..............................................................................................................
..............................................................................................................
“Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Tarragona.
Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem
que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana”

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Model actualitzat: juliol 2015

