AUTORITZACIÓ
Dades de qui autoritza:
Nom i cognoms

DNI/NIE/CIF/passaport

Dades de la persona autoritzada:
Nom i cognoms

DNI/NIE/CIF/passaport

Autoritzo que:
Em representi per poder realitzar alta o modificar les meves dades personals al padró municipal d’habitants.
Es pugui empadronar en el meu domicili.
Es pugui empadronar en un habitatge del qual soc titular (propietari o arrendatari).
Em representi per sol·licitar i que li sigui lliurat un volant/certificat d’empadronament/convivència al meu nom.
Que el meu fill/filla

es pugui empadronar en el domicili de

Que realitzi en el meu nom l’alta per naixement del meu/va fill/a en el meu domicili

Documentació necessària:
Cal adjuntar fotocòpia del document d’identificació de la persona que autoritza i, en el cas d’autorització per alta al Padró d’Habitants, el
DNI original de l’interessat en inscriure’s al Padró.

Signatura de qui autoritza:

Data:

Ref. 3125.0112.0002

Ajuntament d’Esparreguera
* Us informem que en el cas de presentar el document en dia inhàbil (www.esparreguera.cat/diesinhabils) el còmput a efectes de tramitació s’iniciarà el primer dia hàbil a les
00:01 hores.
D’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, us informem que les vostres dades seran tractades per a la gestió de la seva sol·licitud de
del tràmit i/o servei. El responsable del tractament de les dades és l'Ajuntament d'Esparreguera, que el durà a terme d'acord amb les competències que li són atribuïdes i el consentiment
atorgat per l'interessat/da. Un cop resolta la sol·licitud, les dades podran ser conservades d’acord amb la normativa aplicable a cada tràmit. Així mateix, us informem de la possibilitat
d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al responsable del tractament: alcalde de l’Ajuntament d’Esparreguera,
plaça de l’Ajuntament núm. 1, 08292 Esparreguera (Barcelona) o mitjançant instància a la Seu Electrònica. Per a més informació, podeu consultar la nostra política de privacitat a
http://www.esparreguera.cat/politica-privacitat/
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