
Autorització o revocació per ésser notificat electrònicament

Dades de l'interessat/ada
Cognoms, Nom  /  Raó Social (*)                DNI / NIE / Passaport / CIF (*)

    

Dades de la persona representant
Cognoms, Nom DNI / NIE / Passaport

    

Autorització o revocació per a rebre notificacions electròniques

Sol·licito revocar la meva autorització a rebre notificacions electròniques per als tràmits que realitzi amb l’Ajuntament 
d’Amposta.

Les persones jurídiques estan obligades a rebre les notificacions electrònicament d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Dades de rebuda de les notificacions
Cognoms, Nom  /  Raó Social (*)                DNI / NIE / Passaport / CIF (*)

    

Adreça electrònica a la qual enviar l'avís de la notificació electrònica (*)

Telèfon mòbil al qual enviar l'avís de la notificació electrònica (*)

D'acord al Nou Reglament General de Protecció de Dades, o "RGPD" (reglament UE 2016/679), el responsable de recopilar i tractar les seves dades 
és l'Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La finalitat és la de poder prestar els serveis i gestió dels tràmits municipals. 
Les dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant
un escrit adreçat l’Ajuntament d'Amposta, o per email a ajuntament@amposta.cat. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades, o la no 
presentació d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de les 
responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions)
Per a més informació pot consultar la nostra nova política de privacitat (http://www.amposta.cat/politica-de-privacitat).

  Dono el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada    

Data sol·licitud (dd/mm/aaaa) (*) Lloc (*)

 /  /                                                   

Signatura de la persona sol·licitant (*)
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Accepto rebre notificacions electròniques dels actes administratius  que realitzi amb l'Ajuntament (1)



(*) Camps d'entrada obligatòria 

(1) Les notificacions es realitzen mitjançant una adreça URL i/o per mitjà d’un SMS al mòbil i es pot accedir a elles mitjançant 
certificat digital reconegut o el codi que rebreu al mòbil.
Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si 
transcorregut el termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada i l'acte es donarà per notificat.
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