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AUTORITZACIÓ PER A LA RECEPCIÓ DE NOTIFICACIONS A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÒNICS

Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom:  

DNI, NIF o NIE:  Telèfon:  Mòbil:  

Correu electrònic: Adreça: 

Població: Província: Codi postal: 

Dades identificatives del/la representant: 
 Els poders ja s'han presentat i continuen vigents  S'acredita la representació  Es declara la representació

Nom:  

DNI, NIF o NIE:  Telèfon:  Mòbil: 

Correu electrònic: Adreça: 

Població: Província: Codi postal: 

Us exposo:

Adreça electrònica:

Telèfon mòbil:

*Nota informativa: 
  
- En el cas que alguna de les dades de contacte s'hagi de modificar o deixi de ser vàlida, l'interessat haurà de notificar-ho a 

l'Ajuntament, signant una nova autorització amb les noves dades. 

Davant l'anteriorment exposat, us demano:
Que, desprès dels tràmits procedents, i a partir de la data de presentació d'aquesta autorització, em siguin enviades 
les notificacions per tots els procediments d'aquest ajuntament, dels quals sigui l'interessat o part implicada, als 
mitjans electrònics exposats.

Sant Feliu de Guíxols,

En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que 
les dades no seran cedides a tercers. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd

Atès el que es disposa a l'article 14 de la Llei 39/2015 d'1 octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, pel que fa a notificacions per mitjans electrònics, AUTORITZO l'ús de la notificació 
electrònica per tots els procediments de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, dels quals sigui l'interessat o part 
implicada, i hagi de ser notificat. 

Les dades per a la recepció de la notificació seran:

Signatura

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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Dades identificatives del/la sol·licitant:
Dades identificatives del/la representant: 
Us exposo:
Us exposo
*Nota informativa:
 
- En el cas que alguna de les dades de contacte s'hagi de modificar o deixi de ser vàlida, l'interessat haurà de notificar-ho a l'Ajuntament, signant una nova autorització amb les noves dades. 
Davant l'anteriorment exposat, us demano:
Us demano
sol·licitud llicència
Que, desprès dels tràmits procedents, i a partir de la data de presentació d'aquesta autorització, em siguin enviades les notificacions per tots els procediments d'aquest ajuntament, dels quals sigui l'interessat o part implicada, als mitjans electrònics exposats.
En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment.
 
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no seran cedides a tercers.
 
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd
protecció de dades
Atès el que es disposa a l'article 14 de la Llei 39/2015 d'1 octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a notificacions per mitjans electrònics, AUTORITZO l'ús de la notificació electrònica per tots els procediments de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, dels quals sigui l'interessat o part implicada, i hagi de ser notificat.
Les dades per a la recepció de la notificació seran:
16/08/2018
Informàtica
Eloy Garcia
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