Esborrar formulari

Imprimir formulari

Annex Repr_Revoc

Document editable per pantalla
Plaça de la Vila, 1
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel. 93 721 68 00

AUTORITZACIÓ O REVOCACIÓ DE REPRESENTACIÓ
DADES DE LA PERSONA REPRESENTADA
Nom i cognoms

Raó social

DNI / NIE / Pass. / NIF

Domicili (via)

Núm.

Municipi

Codi Postal

Telèfon

Escala

Pis

Porta

Pis

Porta

Correu electrònic

Nom i cognoms

DNI / NIE / Pass. / NIF

Domicili (via)

Núm.

Municipi

Codi Postal

Telèfon

Escala

w w w . s a n t q u i r z e v a l l e s . ca t

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT

Correu electrònic

PETICIÓ
AUTORITZACIÓ
Autoritzo a la persona que em representa perquè actuï en el meu nom en la presentació de qualsevol
tràmit a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
En el cas que es vulgui sol·licitar la representació per a un(s) tràmit(s) en concret:
Autoritzo a la persona que em representa perquè actuï en el meu nom en la presentació a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès dels tràmits següents:

REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
Sol·licito la revocació de l’autorització a la persona esmentada com a representant, per a qualsevol
tràmit amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
Document acreditatiu d’identitat individual de la persona o raó social representada
En el cas de sol·licitud d’autorització de representació
Document acreditatiu d’identitat individual de la persona representant
Lloc

Data

Signatura de la persona representada

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és responsable del tractament de les dades i
documents facilitats per les persones interessades i les tractarà, seguint la
normativa vigent, pels criteris següents:
Finalitat: registrar sol·licituds per gestionar comunicacions i tràmits administratius.
Drets: podeu accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos i limitar les vostres dades, així
com retirar el consentiment, en qualsevol moment, per registre electrònic al web
municipal: www.santquirzevalles.cat, o a l'Ajuntament (plaça de la Vila, 1, 08192).
Informació addicional: podeu consultar l’apartat web de l’Ajuntament: Seu electrònica > Protecció de dades personals
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