Dades del sol·licitant
Nom i Cognoms o Raó Social: ...................................................................................................
Telèfon: ................................................ Mòbil: ...........................................................................
DNI/CIF: ................................................ Adreça electrònica: .....................................................
Adreça de notificació:............................................................... Pis: ............... Porta: ................
Codi Postal: ......................................... Municipi: .......................................................................
Dades del representant
Nom i Cognoms o Raó Social: ...................................................................................................
DNI/CIF: ................................................

N.I.F. P-6700007-E

Dades de la sol·licitud
EXPOSO:

i per tot l’anterior,
SOL·LICITO

Documents Adjunts

Signatura: ....................................................
A Olot, .......... de .................................... de .............
Autorització Notificació Electrònica

 Autoritzo el Consell Comarcal de la Garrotxa perquè les notificacions referents a aquest tràmit siguin enviades, amb plens efectes alliberadors, utilitzant mitjans
electrònics a través de la plataforma e-NOTUM, accessible des de la seu electrònica del Consell http://www.garrotxa.cat. El sistema esmentat enviarà un avís a
l'adreça de correu electrònic i/o al mòbil que figura en aquesta sol·licitud. L'accés a les notificacions electròniques es pot efectuar mitjançant la generació d'una paraula
de pas o mitjançant certificats digitals emesos per entitats de certificació classificades per l'Agència Catalana de Certificació -CATCert

Protecció de Dades
Segons l'establert a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les dades personals facilitades a través del
present formulari seran incloses en el fitxer REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA titularitat del Consell Comarcal de la Garrotxa amb la finalitat de registrar la seva sol·licitud, sent així mateix
inclosos en altres fitxers del Consell Comarcal de la Garrotxa per a la tramitació i gestió de la seva sol·licitud per part del servei corresponent Les dades seran tractades confidencialment i no
seran cedides a tercers excepte en els supòsits establerts en la normativa de protecció de dades. Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
en els termes establerts en la llei citada anteriorment mitjançant comunicació escrita dirigida a: Consell Comarcal de la Garrotxa. Av. Onze de setembre, 22 d’Olot (17800) indicant en l'assumpte:
Ref. Protecció de Dades.
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