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 CONSENTIMENT CESSIÓ DE DADES PERSONALS I LA DELS MEUS FILLS PER L'EXPEDICIÓ 

DE CERTIFICATS I VOLANTS COL·LECTIUS DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS . 
 

CONSENTIMIENTO CESIÓN DE DATOS PERSONALES Y LA DE MIS HIJOS PARA LA EXPEDICIÓN 
DE CERTIFICADOS Y VOLANTES COLECTIVOS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. 

 

Nom i cognoms de l’interessat/ Nombre y apellidos del interesado NIF/NIE 

 
 

 

Domicili/ Domicilio  Núm. Escala Pis/Piso 

 
 

   

Codi postal/ Código postal Població/ Población                                  Telèfon mòbil/ Telefono mòvil 

 
 

  

 

AUTORITZO a l'ajuntament de Cervelló a donar les meves dades personals i la dels meus fills a 

qualsevol petició que puguin fer les persones empadronades al meu domicili, i per a qualsevol 

tràmit que s'hagi de fer des del Departament responsable de la gestió del Padró Municipal 

d'Habitants. 

 

AUTORIZO al Ayuntamiento de Cervelló a dar mis datos personales y la de mis hijos para 

cualquier petición que puedan realizar las personas empadronadas en mi domicilio, y para 

qualquier trámite que se deba hacer desde el Departamento responsable de la gestión del 

Padrón Municipal de Habitantes. 

NOM DATA NAIXEMENT DNI/NIE 

   

   

   

   

 

El que signo als efectes escaients. / Lo que firmo a los efectos oportunos. 

 
Cervelló,       de/d'      de       
 
 
 
Signatura de la persona interessada 

D’acord amb el que disposa la Llei organica 15/1999, de protección de dades de carácter personal i el seu Reglament de desenvolupament, us 
informem que les vostres dades de carácter personal que hagin estat obtingudes del full padronal i d’altres administracions publiques, s’incorporaran al 
fitxer Padró Municipal d’Habitants, del que és responsable aquest Ajuntament de Cervelló i seran objecte de tractament per a les finalitats de constituir 
prova de la residència i del domicili habitual al municipi a tots els efectes administratius, i de mantenir relacions jurídico-administratives entre 
l’Ajuntament i les persones empadronades, necessàries per exercir les competències municipals. No serán cedides a persones físiques i jurídiques 

publiques o privades sense el vostre consentiment, només es comunicarà a l’INE, òrgans judicials a altres administracions publiques, si una llei ho 
estableix preceptivament. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició adreçant-vos a les oficines d’aquest Ajuntament. 
 


	Cervelló,       de/d'      de      
	Signatura de la persona interessada

