Registre d’entrada

Presentació de documents
Dades personals
Nom

Cognoms

DNI

Adreça

Localitat

Telèfon/s de contacte

Adreça electrònica

Codi postal

Relació de documents
Número d’expedient associat

Exemplar per a l’Administració

Nom del/s document/s

Destinació del/s document/s
Nom de l’òrgan administratiu o unitat (destinació interna o externa)
Població (si la destinació del/s documents és externa a aquest registre)

Lloc i data

SOL-002-V01-15

Signatura

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades
personals seran recollides, incorporades i tractades al fitxer “Registre d’entrada i sortida de documents”, la finalitat del qual és recollir informació que
acredita la presentació de documents davant l’Administració pública. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades, i l’oposició al seu tractament, mitjançant un escrit adreçat a la unitat esmentada
(Via Laietana, 14, 3r, 08003, Barcelona).

Departament d’Ensenyament
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Adreça

Localitat

Telèfon/s de contacte

Adreça electrònica

Codi postal

Relació de documents
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Exemplar per al/a la sol·licitant

Nom del/s document/s
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acredita la presentació de documents davant l’Administració pública. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió.
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