EXPEDICIÓ D’UN CERTIFICAT DE DADES REGISTRALS D’UNA ASSOCIACIÓ INSCRITA EN EL
REGISTRE D’ASSOCIACIONS DE LES ILLES BALEARS

CODI SIA
DESTINACIÓ
CODI DIR3
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CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT - REGISTRE D'ENTITATS JURÍDIQUES

A04

003696 DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS INSTITUCIONALS I AMB EL PARLAMENT

SOL·LICITANT
NIF/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal
Província

Localitat

Municipi
País

Telèfon
ASSOCIACIÓ
Denominació
CIF

Núm. registre

DADES REGISTRALS QUE SE SOL·LICITEN:
Titular de la presidència

Titulars de la junta directiva

Altres
CANAL PREFERENT DE NOTIFICACIÓ
Notificació electrònica
Els avisos de la posada a disposició de la notificació a la Carpeta Ciutadana del Punt d’Accés General de l’Estat s’enviaran a
l’adreça electrònica de la persona sol·licitant.
* Disponible a l’adreça: http://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm

Notificació per correu postal
DOCUMENTACIÓ
Documentació que s’adjunta
1. Sol·licitud signada per la persona interessada.
2. Justificant del pagament de la taxa (model 046).
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.
Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. No obstant això, atès que aquest model de sol·licitud no està prèviament vinculat a un òrgan
concret, responsable del tractament, la informació sobre la protecció de dades s’ampliarà i especificarà en la primera
comunicació que faci l’òrgan competent en la matèria sobre la qual se sol·licita l’exercici de drets.

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, Cultura i Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e:
protecciodades@dpd.caib.es).
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