SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT D’ACCÉS A UN HABITATGE
AMB PROTECCIÓ OFICIAL. CONVOCATÒRIA 2018
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom..............................................................Cognoms....................................................................
DNI/NIF/NIE.................................................Data de naixement ................/................/...................
Carrer ..........................................................Núm. .........Escala.................Pis.........Porta.............
Bústia

................................CP.............Municipi...................................Província..........................

Telèfon...........................Tel. mòbil............................... Correu electrònic........................................

SOL·LICITO participar en el procés d’accés a un habitatge protegit de la convocatòria 2018 d’acord amb les
bases de la convocatòria que conec i accepto íntegrament. Així mateix declaro que compleixo tots i cadascun
dels requisits establerts a la base 3 i em comprometo a aportar tota la documentació en cas de resultar
adjudicatari.
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:





Fotocòpia del DNI/NIE de la/les persona/es sol.licitant/s i de les persones que conviuen amb ella/es.
Declaració de les persones que conviuran.
Fotocòpia del Llibre de Família de la unitat familiar i/o altre document fefaent que acrediti la composició i convivència.

(Marqueu amb una X els documents que aporteu)

Sils, a...... de.............................de 2018
En compliment del que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li fem saber que les dades personals que Vostè facilita mitjançant aquest formulari, així
com aquelles que Vostè pugui facilitar com a sol·licitant d’habitatge amb protecció oficial en un moment posterior, s’incorporaran en un Fitxer titularitat municipal, que té per finalitat la creació i manteniment d’una base de dades
de sol·licitants d’informació de promocions d’habitatges amb protecció oficial a Sils, així com la creació i manteniment d’una base de dades de sol·licitants d’adjudicacions d’habitatges amb protecció oficial (relatius a promocions
concretes) i gestió de l’adjudicació d’aquests habitatges.
Pel cas que Vostè faciliti a aquest Organisme dades relatives a la salut ja sigui mitjançant aquest Formulari o en un moment posterior), ha de saber que la signatura del present Document implica consentir de forma expressa el
tractament d’aquestes dades de salut, en tot allò que sigui imprescindible per a la realització de les funcions encomanades a aquest Organisme relatives a la informació sobre promocions d’habitatges amb protecció oficial, i a la
gestió de l’adjudicació d’aquest tipus d’habitatges.
D’altra banda, mitjançant la signatura del present Document Vostè consent que les dades facilitades puguin ser comunicades a l’Agència Estatal Tributaria per a verificar les dades d’ingressos i renta declarades en aquesta
sol·licitud, i a l’Ajuntament de Sils per a verificar la informació relativa al seu empadronament.
Als efectes de gestionar correctament l’adjudicació de l’habitatge, si és el cas, o en cas contrari, de poder mantenir-li correctament informat de les noves promocions d’habitatge que puguin resultar del seu interès, preguem que
ens comuniqui qualsevol alteració que es produeixi a la informació de caràcter personal facilitada.
L’Ajuntament de Sils compromet a respectar i facilitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dins dels límits previstos a la LOPD. Per a exercitar aquests drets, i per a qualsevol aclariment, vostè pot
dirigir-se per escrit a la seu d’aquesta Administració.
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Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

8c7d3ad04f524ee087fd8ca29ddeefd7001

Url de validació

https://connector.sils.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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