AUTORITZACIO DE REPRESENTACIÓ
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIE/CIF/passaport

Representant

Càrrec

DNI/NIE/passaport

Domicili a efectes de notificacions
Codi postal, població i província
Adreça electrònica (obligatori en cas d’optar per la notificació electrònica)

Telèfon 1

Telèfon 2

Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment a l’adreça facilitada en aquesta
sol·licitud. Consulteu les condicions de la notificació electrònica a www.esparreguera.cat/enotificacio

AUTORITZO A:
El/ la senyor /senyora
DNI
perquè en el meu
nom i sota la meva responsabilitat, davant de l’Ajuntament d’Esparreguera, pugui dur a terme les actuacions que
s’indiquen a continuació:
Realitzar el tràmit de:
Qualsevol tràmit amb l’Ajuntament
A

, el/l’

de

Signatura de la persona que autoritza,

de 20
Signatura de la persona autoritzada,

Ref. 1347.0112.0010

NOTA: Si qui autoritza és una persona jurídica, ha d’aportar escriptura d’atorgament de poders o de nomenament de l’administrador vigent.
Cal adjuntar fotocòpia del DNI/CIF vigent de la persona que autoritza i aportar el DNI original i vigent de la persona autoritzada.

Ajuntament d’Esparreguera
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 autorització de
representació. 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 una obligació legal
derivada de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 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: 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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