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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 gestionar la recollida i destrucció de vehicles abandonats al terme municipal, en base a la llei 7/1985 LBRL (article 
25.2.f). 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades podran ser 
cedides a la direcció general de trànsit. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd

DECLARACIÓ PÈRDUA DE LA DOCUMENTACIÓ

Dades identificatives del / la titular del vehicle: 

Nom:  

DNI, NIF o NIE:  Telèfon:  Mòbil:  

Correu electrònic: Adreça: 

Població: Província: Codi postal: 

Dades identificatives del / la representant del / la titular del vehicle: 
Nom: 

DNI, NIF o NIE: Telèfon:  Mòbil: 

Correu electrònic: Adreça: 

Població: Província: Codi postal: 

Dades identificatives del vehicle: 

Matrícula: Marca i model :

Lloc d'estacionament:

Altres observacions:

DECLARO:

Que en el dia de la data, declaro la pèrdua de la documentació del vehicle de referència, i em comprometo, en cas que 
aparegui, a lliurar-la a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Sant Feliu de Guíxols, Signatura del/la declarant

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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