AUTORITZACIÓ CONSULTA DADES EN PODER D’ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

amb document d’identitat
(Nom i cognoms)
i que visc al municipi d

codi postal

amb adreça

i telèfon

AUTORITZACIÓ

correu electrònic

AUTORITZO:
A l'Ajuntament de Granollers a sol·licitar les dades necessàries per tramitar la targeta de transport
urbà. Aquesta autorització s'atorga exclusivament per a aquest procediment.
Marcar amb una X on correspongui
Certificat de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i nivell de renda emès per
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT)
Consulta de dades sobre prestacions socials emeses per l’Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS)
Consulta de dades sobre prestacions percebudes per desocupació emès per l’Instituto
Nacional de Empleo (INEM)
Certificat de perceptor de prestacions emès pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

NOTA: L’autorització concedida per la persona qui signa, pot ser revocada en qualsevol moment
mitjançant escrit dirigit a l'Ajuntament de Granollers.
En cas de no signar l’autorització per a la consulta de dades d’altres administracions públiques, les
persones sol·licitants hauran de presentar la documentació acreditativa necessària per a la
tramitació de la sol·licitud.

Granollers,

d

de 20

Signatura

Si se sol·liciten les dades de més d’una persona, totes elles han de signar la sol·licitud i adjuntar
fotocòpia del document d’identitat.
Delegació de la representació:
(Nom i cognoms)

amb document d’identitat
Delegació de la representació:
(Nom i cognoms)

amb document d’identitat

Signatura

La present autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, i en aplicació del què disposa la llei 11/2007 de 22
de juny, pel que es permet, prèvia autorització de l’interessat, la cessió de dades entre administracions públiques per al
desenvolupament de les seves competències.
Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació de la sol·licitud, i resten incorporades al
fitxer automatitzat de l’Ajuntament. Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels
supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades
d’acord amb allò establert a la Llei 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a l’OAC:
oac@ajuntament.granollers.cat o al carrer de Sant Josep 7 -08401 Granollers- Més informació a www.granollers.cat.

