Dades fiscals
Número d'identificació fiscal*

SOL·LICITUD d’acreditació de la condició de resident per a l’aplicació del descompte al Túnel del Cadí.
( EMPLENEU TOTA LA SOL·LICITUD AMB MAJUSCULES )
Nom*

1r cognom*

2n cognom*

Adreça*
Població*

Codi Postal*
Província*

País*

Telèfon*

Correu electrònic

Indiqueu tipus de Resident d'acord amb la situació laboral: ( marqueu amb una X)
Treballador en actiu
Estudiant o persona amb fills escolaritzats

En situacio d'atur
Jubilat/Perceptors de pensions IP

Documentació aportada
Documents obligatoris: ( marqueu amb una X)
Certificat d'empadronament.
Certificat pagament impostos municipals
Certificat de l'entitat bancaria.
Original i còpia del carnet de conduir vigent.
Certificat de la vida laboral emès per la Seguretat Social.
Declaració jurada signada.
Documents segons situació laboral:

El sol·licitant assumeix qualsevol responsabilitat que es posi de manifest enfront a tercers respecte de la veracitat de les dades aquí consignades.

* ____________________, ________ de ______________________ de 20___
Signat*:

Totes les dades marcades amb * són obligatòries.
Amb la signatura de la present sol·licitud accepto la clàusula de Protecció de Dades en ella continguda.
En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, "LOPD"), el Consell Comarcal del
Berguedà (en endavant el Consell Comarcal), l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni emplenant aquesta sol·licitud seran incorporades en els fitxers
dels quals és titular i responsable el Consell Comarcal.
En emplenar aquesta sol·licitud, vostè dóna el seu consentiment per a la recollida i tractament de les seves dades de caràcter personal, que té per finalitat permetre al Consell
Comarcal estudiar la seva sol·licitud i validar la documentació aportada, i en el seu cas, l’atorgament de la condició de resident.
Així mateix,vostè dóna el seu consentiment al Consell Comarcal perquè faciliti les dades de caràcter personal necessàries a Túnels de Barcelona i Cadí,amb la finalitat de poder aplicar
el corresponent descompte i fer les gestions operatives i administratives que es derivin de l’atorgament de la condició de resident per part de Consell Comarcal, informant-li que
aquestes dades seran incorporades per Túnels de Barcelona i Cadí,CGC,SA en els fitxers dels quals és titular i responsable.
La no introducció de les dades de caràcter personal requerides en la sol·licitud, pot tenir com a conseqüència que aquesta no pugui ser atesa.
En emplenar aquesta sol·licitud, vostè declara que les dades que incorpora són certes, correctes, actualitzades i pertanyen a la seva persona, i es compromet a comunicar al
Consell Comarcal i/o a Túnels de Barcelona i Cadí,CGC,SA qualsevol modificació d’aquestes.
Vostè podrà accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades, així com oposar-se al seu tractament en els termes previstos en la LOPD dirigint-se a les següents direccions:
Consell Comarcal del Berguedà, C. Barcelona, 49,3r. 08600 Berga.
Túnels de Barcelona i Cadí,CGC,SA, carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, km.5,3 08017 Barcelona.

