Ajuntament de
Vilanova de Sau

SOL·LICITUD EMPADRONAMENT INDIVIDUAL
Sr./Sra....................................................................amb NIF núm...................................... i
domicili a efectes de notificació a ................................................................................... i
telèfons............................................................................................................................
ACTUANT (és precisarà si s'actua en nom propi, i cas d'actuar en representació de tercer es
consignaran les dades d'aquest –nom i cognoms, DNI, domicili- presentant els documents que
s'adjunten
a
la
sol·licitud
i
que
acrediten
la
representació)....................................................................................................................
SOL.LICITA
l'Alta en el Padró Municipal d'Habitants de Vilanova de Sau, conforme a les dades següents:
-

Nom i Cognoms:

-

NIF/Targeta de residència/Passaport:

-

Província de naixement :

-

Municipi de naixement :

-

País de naixement :

-

Data de naixement :

-

Nacionalitat :

-

Sexe :

-

Nivell d’estudis :

-

Municipi de procedència (últim empadronament):.

-

Domicili del nou empadronament:

Documents que s'adjunten:





DNI, passaport, llibre de família
Document acreditatiu del Títol que legitima l'ocupació de la vivenda
En cas de representació s'adjuntarà document acreditatiu
Declaració responsable en cas de menors no emancipats amb un sol
progenitor.

Vilanova de Sau, ..........d......................de ..................
Signatura del sol·licitant :

Autorització d'un major d'edat empadronat en el
domicili

IL.LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament
de Desenvolupament i en compliment i aplicació de la Llei de Bases del Règim Local, us informem que les vostres
dades de caràcter personal, s'incorporaran al fitxer Padró Municipal d'Habitants, del que és responsable aquest
Ajuntament i seran objecte de tractament per a les finalitats de constituint prova de la residència i del domicili habitual al
municipi a tots els efectes administratius, i de mantenir relacions Jurídico-administratives entre l'Ajuntament i les
persones empadronades, necessàries per exercir les competències municipals; no seran cedides a persones físiques i
jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment, només es comunicarà a I'INE, o bé a òrgans judicials, a
altres administracions, si una llei ho estableix preceptivament. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició adreçant-vos a les oficines d'aquest Ajuntament.
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