OMIC

SOL·LICITUD DE QUEIXA / RECLAMACIÓ / DENÚNCIA
SOLICITUD DE QUEJA / RECLAMACIÓN / DENUNCIA

DADES DEL CONSUMIDOR/A - DATOS DEL CONSUMIDOR/A
Cognoms / Apellidos

Nom / Nombre

DNI / NIE

Adreça / Dirección
Població / Población
Telèfon / Teléfono

CP
Correu electrònic / Correo electrónico

Actuant en representació de: / Actuando en representación de:
Cognoms / Apellidos

Nom / Nombre

Adreça / Dirección

Població / Población

DNI / NIE
CP

IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA - IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Denominació / Denominación

CIF

Adreça / Dirección
Població / Población
Telèfon / Teléfono

CP
Correu electrònic / Correo electrónico

MOTIU DE LA RECLAMACIÓ - MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN

PETICIÓ - PETICIÓN

DOCUMENTS ADJUNTS - DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

(factura, contracte, pressupost, rebut, altres....)

L’OMIC de Vilanova i la Geltrú únicament es competent per tramitar aquest imprès si la persona
consumidora és resident en aquest municipi. En cas contrari, se’n donarà trasllat a l’organisme corresponent.
La OMIC de Vilanova i la Geltrú únicamente es competente para tramitar este impreso si la persona
consumidora es residente en este municipio. En caso contrario, se darà traslado al organismo
correspondiente.

Vilanova i la Geltrú, _________ de ________________________ de 20____.

Signatura / Firma.
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 i l’exercici de les competències municipals. Per a més informació consulti la nostra política de
privacitat al web https://www.vilanova.cat/politica_de_privacitat
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),presencialment mitjançant instància general a la Seu Electrònica amb
assumpte “Tutela dels drets”.

