SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ A LA BONIFICACIÓ DE LA ZONA BLAVA REGULADA PER PARQUÍMETRES
DE VEHICLES D’EMPRESA O RÈNTING AMB CONDUCTOR HABITUAL EMPADRONAT A CALDES DE
MONTBUI
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT I CONDUCTOR HABITUAL DEL VEHICLE
Nom
Cognoms
DNI
Adreça
Codi Postal
Municipi
Telèfon
Correu Electrònic

☐Declaro, de forma responsable, que sóc el conductor habitual del vehicle de la present.
DADES VEHICLE D’EMPRESA O RÈNTING
Marca i Model
Matrícula

DADES EMPRESA ON TREBALLA EL SOL·LICITANT (només omplir en cas de vehicle d’empresa)
Nom Empresa
CIF
Adreça
Codi Postal
Municipi
Província
Telèfon
Correu electrònic
Tipus de tinença del vehicle (propietat, rènting o altres)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
- DNI
- Volant d’empadronament actual de la persona sol·licitant
- Contracte de rènting
- En el cas de que el vehicle sigui propietat directa de l’empresa on treballa el sol·licitant, certificat de
l’administrador o apoderat de l’empresa, que acrediti que el vehicle és propietat de l’empresa (amb
especificació del número de matrícula i marca i model) i li està assignat com a conductor habitual.

LLOC DE PRESENTACIÓ
Oficina de Serveis Municipals
Ajuntament de Caldes de Montbui
Plaça de la Font del Lleó 11
Dilluns a divendres de 9 a 14 hores (excepte festius)
DATA I SIGNATURA
Signatura

_______________________________, ______, de ____________________,de 202

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals i al Reglament General de Protecció de
Dades 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
personals recollides amb el seu consentiment, seran incorporades al sistema de tractament titularitat de GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS SA amb
CIF A58068834 i domicili social al c/Girona,1, 08140, de Caldes de Montbui (Barcelona). Que es tractaran amb l'única finalitat de la base jurídica de la relació
contractual i que les seves dades seran conservades durant el termini legal establert. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació,
limitació i oposició, mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d'adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a info@serveisdecaldes.cat.

