Ajuntament de L’Hospitalet
Oficina de suport als òrgans
de defensa de la ciutadania

Autorització d’ús i comunicació de dades per tramitar la defensa de la ciutadania
Autorización de uso y comunicación de datos para tramitar la defensa de la ciudadanía
En/Na, (nom i cognoms)
Sr./Sra. (nombre y apellidos) ____________________________________________________________________
amb NIF/NIE/Pas número
, a efectes de la presentació del greuge, queixa o
con NIF/NIE/PAS número ________________________ , a efectos de la presentación del agravio, queja o
suggeriment al que acompanya aquest document,
sugerencia que acompaña a este documento,

AUTORITZA/AUTORIZA
a l’Oficina de suport als òrgans de defensa de la ciutadania davant l’Ajuntament de
L’Hospitalet, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals
facilitades per trametre-li informació general o específica del seu interès, i a la seva
comunicació a les institucions que requereixi la defensa dels seus interessos.
a la Oficina de suport als òrgans de defensa de la ciutadania ante el Ayuntamiento de
L’Hospitalet, en el ámbito de sus competencias, a utilizar los datos personales facilitados
para remitirle información general o específica de su interés, y a su comunicación a las
instituciones que requiera la defensa de sus intereses.

L’Hospitalet de Llobregat, a______ de/d’_____________________ de 20______

18 0771 - Autorització ús dades per a tramitar defensa

(Signatura/Firma)

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informen que les dades recollides en aquest formulari
s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud. Si ho desitja, en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició previstos per la llei davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils).
En cumplimiento de lo dispuesto la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos recogidos en este formulario se incorporarán a un fichero automatizado propiedad de este Ayuntamiento con el fin de atender su solicitud. Si lo desea, en cualquier momento puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición previstos por la ley ante la Oficina de Atención Ciudadana, calle de Girona, 10, planta baja. Teléfonos gratuitos 010 y 900 100 277 (fuera de L’Hospitalet y móviles).

