INSTÀNCIA GENERAL

Dia............................
Núm..........................
REGISTRE D’ENTRADA

Dades de la persona sol·licitant / Datos de la persona solicitante
Nom i cognoms (persona física)
Nombre y apellidos (persona física)
Nom o Raó Social (persona jurídica)
Nombre o Razón social (persona jurídica)
NIF/DNI/NIE/PASSAPORT

Cod. Postal

Adreça / Dirección
Població/Población
Mòbil/Móvil

Altre telèfon/Otro telèfono

E-mail
Dades de la persona representant / Datos de la persona representante
Nom i cognoms
Nombre y apellidos
DNI/NIE/PASSAPORT

Fets i motivació de la sol·liciud / Hecho y motivación de la solicitud

Sol·licitud / Solicitud

PRAT ESPAIS, SLU - Av. Onze de Setembre, 82-84 – 08820 El Prat de Llobregat – Tel. 93 370 50 54 - www.pratespais.com

Relació dels documents aportats / Relació dels documents aportats

Signatura del/la sol·licitant/representant/tutor/a:

El Prat de Llobregat a, ____ de _________

_de ______.

PRAT ESPAIS, SLU és el Responsable del tractament de les dades personals de l'interessat i l'informa que aquestes
dades seran tractades d'acord amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el
Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR)
La informació registrada s’utilitzarà per la gestió i tramitació de la sol·licitud feta davant de l’empresa Prat Espais,
SLU. Així mateix, l’informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves
dades i els de limitació o oposició al tractament a PRAT ESPAIS, SLU, AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE 82-84 EL
PRAT DE LLOBREGAT o enviant en correu electrònic a dpo@pratespais.com. Les dades seran conservades durant el
temps que duri la finalitat del tractament i durant el temps establert per la llei.
Si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, també té dret a presentar una
reclamació davant l'Autoritat de control (www.agpd.es)
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