Oficina d’Estacionament Regulat

DOCUMENT DE PETICIÓ D’ALTA COM A RESIDENT A L’ÀREA D’ESTACIONAMENT REGULAT DE SANT
CUGAT
NIF:_________________________
COGNOMS, NOM:_______________________________________________________
ADREÇA:_____________________________________________________________TELÈFON:________________
CORREU ELECTRÒNIC:_________________________
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

DNI
CERTIFICAT DE PADRÓ
PERMÍS DE CIRCULACIÓ
FITXA TÈCNICA DEL VEHICLE
PÒLISSA VIGENT DE l’ASSEGURANÇA
DARRER REBUT PAGAT DE l’ASSEGURANÇA
CONTRACTE de LLOGUER, RENTING O LEASING
CERTIFICAT d’EMPRESA QUE AUTORITZA A L’ÚS del VEHICLE
CONSENTIMENT TRACTAMENT DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li
informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SPM Promocions
Municipals de Sant Cugat del Vallès SA (PROMUSA) amb CIF A-58618968 i domicili social situat en Av. Torre
Blanca núm. 2-8 oficina 3D, 08172 Sant Cugat del Vallès, amb la finalitat de poder atendre els compromisos
derivats de la gestió de residents de l’àrea verda del municipi.
En compliment amb la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals, s’informa que les seves dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a
complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.
Promusa informa que procedirà a tractar les seves dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada,
pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Promusa es compromet a adoptar totes les mesures
raonables perquè aquelles se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets d'accés,
rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de
caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquestes, dirigint la seva petició a
l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic infomobilitat@promusa.cat
Signatura del interessat
Signatura

Sant Cugat del Vallès, ____de__________de 201_
Av. Francesc Macià, 16-20
08172 Sant Cugat del Vallès
938 552 364
infomobilitat@promusa.cat
promusa.cat
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