Servei d'Emergències per a Persones Laringectomitzades
Sol·licitud de:
Alta
Modificació
Baixa

Dades del sol·licitant
Nom i Cognoms:
DNI o Passaport
Domicili habitual
Carrer i núm:
Codi Postal:
Municipi:
Província:
Telèfon fix a donar d'alta
Telèfon:

Només VEU
Persona de contacte (1)

Nom i Cognoms
Telèfon fix

Telèfon mòbil
Persona de contacte (2)

Nom i Cognoms
Telèfon fix

Telèfon mòbil

El sol·licitant declara conèixer:
Que aquest Servei d'Accés a l'112 per a Persones Laringectomitzades funciona exclusivament en l'àmbit territorial de la Comunitat de les Illes
Balears.
Que l'ús d'aquest servei s'ha de limitar-se a casos d'emergència, propis o aliens.
Que l'alta no entrarà en vigor fins que el Servei d'Emergències 112 de les Illes Balears no realitzi una prova de comunicació satisfactòria amb els
telèfons indicats en aquest formulari.
Que el sol·licitant està obligat a comunicar al Servei d'Emergències 112 de les Illes Balears els canvis que es produeixin en les dades facilitades.

Centre d’Emergències 112
C/ Francesc Salvà i Pizà s/n
07141 Marratxi
Tel. 871 11 42 74
112ib.caib.es

Data

Firma del sol·licitant

La present sol·licitud, junt a una fotocòpia del DNI o Passaport s'haurà de remetre per qualsevol d'aquestes vies:
-

Per correu postal a: Servei d'Emergències 112. C/Francesc Salvà, s/n, 07141-Pont d’Inca (Marratxí)
Per correu electrònic a : administracion@112ib.com
Per Fax: 971 422 034.

Per qualsevol assumpte relacionat amb aquest Servei, es poden utilitzar com a vies de contacte el correu electrònic
administracion@112ib.com, el telèfon 871 11 42 74 o el fax 971 422 034
Les dades personals seran incorporades i tractades en el fitxer DIFICULTATS DE LA PARLA, la finalitat del qual és recollir la informació
necessària per a prestar-li el Servei d'Accés a l'112 per a Persones amb Dificultats de la Parla de la Comunitat de les Illes Balears. L'òrgan
responsable del fitxer és la Direcció General d'Emergències i Interior de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'adreça on l'interessat pot
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el mateix és el SEIB 112, la qual cosa s'informa en compliment de l'article 5 de
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
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