
   
       Ajuntament de Cervelló                     

                                     

c/ Major, 146-148  08758  Cervelló  Tel. 936600070  Fax. 936600659  email: ajuntament@cervello.cat www.cervello.cat 
 

 
 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 
Informació bàsica de protecció de dades 
Responsable Ajuntament de Cervelló. 
Finalitat Gestió de la sol·licitud. 
Legitimació Compliment d'una tasca en interès públic o l'exercici de poders públics, així com el compliment d'una obligació 

legal. 
Destinataris No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. 
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional. 
Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: 

http://www.cervello.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/ 
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