AUTORITZACIÓ A LA CONSULTA DE LES DADES TRIBUTÀRIES PER PART DE
L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA

Per a poder consultar les dades de l’Agència Estatal d’Administració Tributaria, a efectes de calcular els ingressos
familiars per part de l’Ajuntament d’Esparreguera, és necessari la autorització dels membres de la unitat familiar
en virtut del que estableix l’article 95.1.k) de la Llei 58/2003, General Tributaria. No obstant, si hi ha un altre
membre de la unitat familiar major de 16 anys que els seus ingressos siguin computables per al reconeixement,
seguiment o control de l'ajuda/subvenció també haurà de prestar el seu consentiment".
Autoritzo a l’Ajuntament d’Esparreguera a la consulta a les meves dades tributàries.
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de

de 20

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 del tràmit o servei que
esteu realitzant. 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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