Àrea #DeltebreProjecció
Servei a les Persones
Ajuntament de Deltebre – Registre - EAC
Entrada núm.
Entrada data

SOL·LICITUD
DE
REUTILITZABLES

CESSIÓ

I

ÚS

D’EQUIPAMENTS

INFORMÀTICS

1.- DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

2.- DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

DNI / NIF /NIE/
Passaport

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

3.- DOCUMENTACIÓ MÍNIMA QUE S’HA D’APORTAR:
Marqueu amb una creu
DNI del sol·licitant
Documentació acreditativa de la situació econòmica de tota la unitat familiar
Autorització a l’Ajuntament de consulta de dades als organismes oficials
Declaració jurada de comptes bancaris de tota la unitat familiar
Compromís de bon ús i manteniment dels equips informàtics cedits signat

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem què les seves vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de
Deltebre per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de
Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional, per exercir el seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.
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4.- EQUIPAMENT QUE SE SOL·LICITA
Marqueu amb una creu
Ordinador de sobretaula
Torre
Monitor
Teclat
Portàtils
Telèfons mòbils
Tauletes
Altres perifèrics

Indiqueu quins

5.- Declaro responsablement que compleixo els requisits de sol·licitud i que les dades i
la documentació aportada són certes

Signatura

6.- SOL·LICITO CESSIÓ I ÚS D’EQUIPAMENT INFORMÀTICS REUTILITZABLES.

,

de/d’

de 20

Signatura,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem què les seves vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de
Deltebre per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de
Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional, per exercir el seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

