ANNEX 2
AUTORITZACIÓ PER A LA CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES
(L’ha d’emplenar cada un dels membres de la unitat
de convivència majors de 18 anys)

CODI SIA1

DESTINACIÓ2
CODI DIR33
DNI/NIE:
Llinatge 1:
Data de naixement:
Adreça electrònica:
Adreça postal:
Codi postal:
Província4:
Telèfon:
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1

1

1

5

DIRECCIÓ GENERAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA
CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE
A04035955
Nom:
Llinatge 2:
Nacionalitat:

Localitat:
Illa:

Municipi:
País4:
Fax:

AUTORITZ:
Que l'òrgan instructor i/o l'entitat col·laboradora puguin obtenir, de manera directa, la
informació que acrediti les dades d'identitat o de caràcter personal, el compliment de les
obligacions tributàries i amb la seguretat social, els ingressos, i qualsevol altra informació
tributària o econòmica que figuri en l'Agència Tributària Estatal, l'Agència Tributària de les Illes
Balears i la Tresoreria General de la Seguretat Social.
______________, _____ de _______ de 2021

[signatura]
ADVERTÈNCIA: Si no es signa aquesta autorització, s’ha d’aportar la documentació corresponent
per a la verificació de la informació acreditativa.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades), i amb la legislació vigent en matèria de protecció de
dades, s’informa del tractament de dades personals que conté aquesta sol·licitud.
Finalitat del tractament. Tramitació del procediment administratiu objecte de la sol·licitud. Les
dades s’incorporaran i tractaran en un fitxer específic, a l’efecte de gestionar la tramitació de les
ajudes i, en tot cas, a l’efecte estadístic.
Responsable del tractament. Direcció General d'Habitatge i Arquitectura.
Destinataris de les dades personals. No se cediran les dades personals a tercers, tret que hi
hagi obligació legal o interès legítim d'acord amb el Reglament general de protecció de dades.
Termini de conservació de les dades personals. 5 anys.
Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot
exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de
portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el
consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades)
davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets
en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB
(seuelectronica.caib.es).
Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini
d’un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la
«Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Delegació de protecció de dades. La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (pg. de
Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

INSTRUCCIONS
Escriviu preferentment en majúscules, sobretot en l'apartat de dades personals.
1. Codi d'identificació del procediment. L'ha de consignar l'Administració.
2. Indicau l’òrgan que ha de tramitar el document. Si el sabeu, podeu concretar el
departament (secretaria general o direcció general, per exemple).
3. Escriviu el codi d'identificació corresponent a l'òrgan (DIR3). Si no el sabeu, podeu cercarlo a la pàgina web d'atenció a la ciutadania del Govern de les Illes Balears o demanar-lo a
les oficines del Registre.
4. La província o el país només han de figurar si l’adreça de notificació està ubicada en una
altra comunitat autònoma o en un país estranger.

