Núm. d’expedient:
Núm. registre d’entrada:
UNITAT
D’INFORMACIÓ I TRÀMIT

SOL·LICITUD

Data registre d’entrada:
Espai que ha d’emplenar la UDIT

SOL·LICITANT
Titular
Nom:

NIF:

Domicili social:
Municipi:

Localitat:
Província:

CP:

Adreça electrònica:

Telèfon:

Persona que firma diferent del titular
Nom:

NIF:

Interessat que actua en qualitat de (gestoria, instal·lador, conservador, tècnic):

REPRESENTANT LEGAL (només si firma un representant legal del sol·licitant)
Nom:
Data escriptura:

NIF:
Número de protocol:

AUTORITZAT (només si presenta la documentació una persona distinta de qui firma. Ha de mostrar el seu DNI original)
Nom:

NIF:

NOTIFICACIÓ
Adreça electrònica:

Telèfon:

Adreça postal (només si sou persona física i optau expressament per rebre la notificació en paper):
Direcció:
Municipi:

Localitat:
Província:

CP:

OBJECTE
Inici expedient (indicau codi, nom i nombre procediments)

Altres (indicau número expedient i motiu)

El sotasignat declara:
- Que és interessat per dur a terme la tramitació indicada, l’ha comunicada als titulars dels drets i interessos legítims i directes identificats
en l’expedient (art. 4 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques) i n’estan d’acord. En cas
d’actuar com a representant, que té capacitat de representació suficient, degudament acreditada segons la legislació vigent.
- Que les dades consignades en aquest document són certes, i que disposa dels originals de la documentació que s'adjunta a la present
sol·licitud, la qual es compromet a presentar quan li sigui exigida per l’Administració; així com facilitar totes les actuacions que es considerin
necessàries per comprovar les dades presentades o per avaluar correctament l’expedient.
- Que està assabentat que la taxa s’ha de meritar en el moment de la sol·licitud (art. 408 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim
específic de taxes). Per tant, es considerarà desistida la sol·licitud si no justifica el pagament de la taxa corresponent, en un termini de deu
dies, comptadors des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud.
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades (Llei Orgànica 3/2008, de 5 de
desembre i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre), s’informa que les dades personals seran tractades per la UDIT i la Direcció General
de Política Industrial (industria.caib.es) amb seu al carrer del Bastió d’en Sanoguera, 07002 Palma uditpalma@dgindust.caib.es.
Legitimació: la normativa en matèria d’activitats i instal·lacions industrials, empreses i mines. Així com la de caràcter general que li és d’aplicació.
Finalitat: gestionar la tramitació de l’expedient que es presenta, i si s’escau, als efectes d’inspecció posterior o estadístic.
Destinatari: no se cediran dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d’acord amb el RGPD.
Conservació: mentre la persona física no en sol·liciti la supressió, i sempre en funció dels terminis legals aplicables.
Drets: es pot exercir els drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en
tractaments automatitzats, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets». Amb posterioritat a la resposta o al fet que no n’hi hagi en el
termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
Delegació de Protecció de Dades de la CAIB: Conselleria de Presidència (Passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). protecciodades@dpd.caib.es.

Protecció de dades personals

01.020-04/19

Observacions:

,

de

Firma

UNITAT D’INFORMACIÓ I TRÀMIT (UDIT)

de

