Document autorització
d’altres familiars
CATALÀ

AUTORITZACIÓ PER A LA COMPROVACIÓ DE DADES D’ALTRES FAMILIARS
QUE CONVIUEN EN EL DOMICILI FAMILIAR

Aquest document únicament s’ha de presentar en el cas de familiars que no siguin la parella o fills/es menors de
18 anys que conviuen en el mateix domicili. Aquest document autoritza a la Conselleria a realitzar les comprovacions
necessàries per a la gestió de la sol·licitud de renda social garantida.
El Sr./Sra. ___________________________________________ amb DNI/NIE/Passaport ___________________________,
domicili en _____________________________________ en relació amb la sol·licitud de prestació de Renda Social Garantida de les Illes Balears presentada per Sr./Sra. _______________________________________________
AUTORITZ la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació perquè pugui, de manera directa, consultar dades i
sol·licitar certiﬁcacions a altres administracions i organismes públics, necessàries per a la gestió de la Renda Social
Garantida indicada i, en concret respecte de dades d’identiﬁcació personal, de padró, de situació laboral, de cobrament de pensions o prestacions públiques, les certiﬁcacions relatives a la capacitat econòmica emeses per l’Agència
Tributària Estatal, i de la situació civil i de parentesc amb els membres del nucli familiar del sol·licitant, indicat anteriorment.
Informació relativa a dades de caràcter personal
En compliment d’allò establert a l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (en endavant, LOPD), la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (en endavant, la Conselleria)
l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni mitjançant aquesta autorització seran recollides en
un ﬁtxer del qual n’és responsable la Conselleria, amb la ﬁnalitat d’incorporar-les al sistema de gestió de la Conselleria. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades
personals, en els termes prevists en la pròpia LOPD, dirigint un escrit a la Conselleria, plaça de la Drassana, 4, 07012
Palma. Així mateix, se us indica que en cas de facilitar dades de caràcter personal de terceres persones, vostè ha de
comptar amb el seu consentiment per fer-ho i es compromet a traslladar-los la informació d’aquesta clàusula.
He llegit i accept les condicions.
Palma, ____ d ____________ de 20__

Signat:

Documentació que s’ha d’aportar amb la present autorització:
Original i fotocòpia del document identificatiu que correspongui (DNI/NIE/Passaport)

