Àrea de Polítiques de Ciutadania
Regidoria de Convivència i Equitat

Expedient SERVEI DE CONVIVÈNCIA núm.: ............. /.................

CONSENTIMENT INFORMAT SERVEI DE CONVIVÈNCIA
Nom i cognoms:
NIF/NIE/Passaport:
Adreça:

Dono el meu consentiment
1.

A incorporar les meves dades personals i les de les persones menors al meu càrrec, que he aportat
per tal d’accedir al Servei de Convivència, en un fitxer informàtic pel seu tractament. Les dades
d’aquest fitxer es tracten amb la finalitat de prestar informació, acompanyament i tramitació de
documents relacionats amb immigració. Sí No

2. A intercanviar informació de caire social, sanitari, educatiu i/o de seguretat entre els agents que
intervenen en projectes i accions vinculades al vostre expedient, amb la única finalitat d’intervenir
de forma coordinada i conjunta per tal de millorar l’atenció que em proporcionen.

Sí

No

En cas de no autoritzar que es puguin sol·licitar o ser cedides les dades necessàries per fer les
gestions, segons correspongui, a d’altres entitats del territori, hauré d’obtenir jo mateix/a la
informació requerida de l’entitat que pertoqui i lliurar-la en temps i forma al Servei de Convivència
de l’Ajuntament.
3. A la consulta i extracció de dades d’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, on les persones interessades
no estan obligades a aportar les dades o documents que puguin ser consultats mitjançant les
plataformes d’intermediació de dades o altres sistemes electrònics. Sí No

Em comprometo a:

1. Facilitar tota la informació necessària per valorar les circumstàncies personals, familiars i socials
que determinin la necessitat d’atenció.
2. Establir una relació de confiança i respecte mutu amb el personal del servei de Convivència.

Vilanova i la Geltrú, ______ de ______________________ de 20____
Signatura,

D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran tractades per gestionar la seva
sol·licitud. El responsable de tractament és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La base jurídica és el consentiment de l’interessat.
Les seves dades podran ser cedides a altres Àrees de l’Administració, i/o Institucions per poder dur a terme la gestió d’aquest tràmit.
Per a més informació consulti la nostra política de privacitat al web www.vilanova.cat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir
els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’adreça Plaça de la Vila, 8, CP 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), mitjançant instància
general a la Seu Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”, o mitjançant un correu electrònic a l’adreça dpd@vilanova.cat
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