Declaració responsable o canvi de domicili en el padró municipal
d’habitants
Dades de la persona sol·licitant i domicili
Nom i cognoms

NIF-NIE-Passaport

Domicili d’empadronament
Telèfon

Número

Escala

Pis

Correu electrònic

A efectes de realitzar la inscripció en el Padró Municipal d’Habitants o el canvi de domicili en l’habitatge assenyalat,
segons consta en el full padronal que s’acompanya,
Declaro sota la meva responsabilitat:
- Que disposo de la capacitat legal suficient per dur a terme la inscripció padronal o canvi de domicili.
- Que declaro que són certes les dades facilitades per la inscripció en el Padró d’Habitants.
Així mateix, quedo assabentat/da que la inexactitud, falsedat o omissió en el contingut d’aquesta declaració o en les
dades o documents que acompanyen a la mateixa, podrà donar lloc a les responsabilitats penals, civils o administratives
que corresponguin, i que de comprovar-se que no resideixen al domicili indicat, s’instruirà expedient de baixa per
inscripció indeguda, o si escau el canvi de domicili en el Padró, sense perjudici de les restants responsabilitats que
procedeixin.

,

de

de

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades
siguin incorporades en un fitxer denominat Padró d’habitants responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, i seu social al C/Major,
52, 43330 Riudoms (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i Gestió i tractament del padró
d’habitants de l’Ajuntament. Aquestes dades seran transmeses a l’Institut Nacional d’Estadística i a les autoritats competents i seran
conservades sempre que ostenti la condició de veí o les responsabilitats que es puguin derivar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al C/Major, 52,
43330 Riudoms (Tarragona) o bé per correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posarse en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a protecciodedades@riudoms.cat

Signatura
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