ANNEX 4 - Autorització perquè l’Ajuntament de Torredembarra pugui consultar
telemàticament les seves dades a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a
d’altres organismes de l’administració estatal i autonòmica
Les persones sotasignants autoritzen a l’Ajuntament de Torredembarra a consultar telemàticament als
següents organismes, la informació necessària per valorar la situació econòmica i social indispensable
en la tramitació de l’ajut de
del Sr./Sra.

Organismes pels quals s’autoritza la consulta:








L’Agència Estatal d’Administració Tributària
Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)
Departament de Benestar Social i Família (Títol de família monoparental /Títol de família nombrosa o
especial)
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials – ICASS (Grau de discapacitat)
Servei d’ocupació de Catalunya (SOC)

Membres de la unitat familiar majors de 16 anys
(Cal adjuntar còpia del DNI, NIE o passaport de tots el membres)

Nom i cognoms

Edat

Signatura

Aquesta autorització s’atorga en aplicació del que estableix:
 La disposició addicional quarta de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, per la qual es permet, prèvia
autorització de la persona interessada, la cessió de les dades tributàries que requereixin les
administracions públiques per al desenvolupament de les seves funcions.
 L’article 28.2. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
NOTA: L’autorització concedida per cada firmant es pot revocar en qualsevol moment mitjançant escrit
adreçat a l’Ajuntament de Torredembarra.

Torredembarra,

de/d’

de

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat "Serveis socials"
responsabilitat de l’Ajuntament de Torredembarra, i seu a Plaça del Castell n. 8 43830 de Torredembarra.
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis que es presten des de la vessant del serveis socials. Aquestes dades seran transmeses
a la empresa a qui s’abonarà la factura i seran conservades durant el termini de 6 anys.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposarse, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin en la seu de l'Ajuntament de Torredembarra, Plaça del Castell n. 8 43830 de
Torredembarra.
Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o ficar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades en
el correu dpo@torredembarra.cat

