Núm. registre d’entrada:

Núm. d’expedient:

Data d’entrada:

SOL·LICITUD DE LLIURAMENT DE LA TARGETA MELIB PER A RECÀRREGA DE
VEHICLE ELÈCTRIC
TITULAR Y
DADES DEL
VEHICLE

Nom/Raó Social:

NIF/CIF:

Domicili:
CP:

Localitat:
Població:

Telèfon/s:

Província:

,

Fax:

Matrícula vehicle:
PERSONA QUE
SUBSCRIU PER
ENTITATS

Adreça electrònica:

Marca:

Model:

Nom:

NIF:

Concepte en què actua
Representant acreditat per escriptura pública
Data d’escriptura:

Núm. protocol:

Notari:
Altres interessats (especificar):
NOTIFICACIONS

Avisos de notificacions pendents (Triau una forma per als avisos de notificacions pendents de l’expedient)
□ Mòbil:

□ Adreça electrònica:

□ Sense avís

Notificacions per correu (Les notificacions posteriors a aquest expedient es faran al domicili del titular)
□

□ Altre domicili (indicar)

Domicili titular

Nom:

NIF/CIF:

Domicili:
CP:
OBJECTE

Població:

Província:

- Sol·licitud de lliurament de la targeta MELIB per a la recàrrega de vehicle elèctric

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, em don per assabentat o
assabentada que les dades personals recollides s’incorporaran i es tractaran en un fitxer específic, a l’efecte de gestionar la
mobilitat elèctrica a les Illes Balears (MELIB) i, en tot cas, a l'efecte estadístic. Aquestes dades es podran cedir a altres
administracions públiques amb finalitats estadístiques, històriques o científiques. Així mateix, aquestes dades podran ser
utilitzades per les administracions públiques per a què m’enviïn informació i/o comunicats sobre la mobilitat elèctrica.
L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic. Podrà revocar el consentiments atorgats i
exercici el seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades contingudes en aquests fitxer , en qualsevol moment,
presentat una sol·licitud per escrit a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, C/ Gremi Corredors 10, 07009 Palma.
El sotasignat declara, baix la seva responsabilitat, que disposa de capacitat suficient, degudament acreditada segons la legislació aplicable, per dur a
terme la tramitació indicada en l’objecte de la present sol·licitud, així com també la veracitat de les dades que s’hi indiquen.
Lloc i data:

Firma

Autorització a emplenar quan la persona que presenta la documentació és distinta de la que subscriu la sol·licitud. S’entregarà a la persona
autoritzada la targeta de recàrrega MELIB.
Nom persona autoritzada:
NIF:

Firma de la persona que autoritza:

