CONSENTIMENT EXPRÉS DEL/DE LA CIUTADÀ/ANA PER A LA PRESTACIÓ
D’ASSISTÈNCIA EN L’ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS PER FUNCIONARI/ÀRIA
HABILITAT/ADA

Núm. d’autorització
DNI

Nom i Cognoms

Adreça

Telèfon

Codi postal

Municipi

Email

DECLARA
Que no disposa dels mitjans electrònics per a la identificació i la signatura
electrònica en el procediment administratiu davant de la Diputació de Tarragona i, en
conseqüència,
ATORGA el seu consentiment, per aquesta única vegada, per ser assistit en l’ús de
mitjans electrònics, que comporti la identificació i la signatura, per a realitzar el
següent tràmit o actuació electrònica:

Al/a la funcionari/ària habilitat/ada amb identificació:
Nom i Cognoms

NRP

Aquesta autorització es limita únicament a presentar per mitjans electrònics el tràmit
o actuació abans esmentat, sense que atribueixi a qui la presenta la condició de
representant per a intervenir en altres actes o per a rebre cap altre tipus de
comunicació d’aquesta Diputació a nom de l’/la interessat/ada, fins i tot en cas que
aquestes comunicacions fossin conseqüència del document presentat.
Normativa d’aplicació: article 12 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
,

de

El/la ciutadà/na

de 20
Signa el/la funcionari/ària habilitat/ada
autorització expressa de data
de
de 20
, amb número d’autorització
del Registre d’Autoritzacions

per

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, us INFORMEM del següent, en relació al tractament de les
vostres dades personals:
Tractament de dades: Assistència als ciutadans per part de funcionari
habilitat
Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni,
núm. 100 43003, Tarragona. Telèfon 977 296 600 / Seu electrònica:
https://seuelectronica.dipta.cat
Delegat de protecció de dades:
Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona Telèfon 977 296 603
Adreça electrònica: DPD@dipta.cat
Finalitat del tractament: Gestionar l’assistència als ciutadans per a l’ús de mitjans
electrònics, que comporti la identificació i la signatura mitjançant funcionaris
habilitats
Legitimació del tractament: Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de las administracions públiques (LPAC)
Procedència dades: De les persones físiques que presenten documentació al
registre i consenten l’assistència d’un funcionari habilitat
Destinataris dades: No se’n preveuen, llevat d’obligació legal
Termini de conservació de les dades: De conformitat amb el Calendari de
conservació i eliminació documental de la Diputació de Tarragona
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al
responsable del tractament l’accés a les seves dades personals, la rectificació o
supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les
dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada
Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’Autoritat de
control corresponent, com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)
Obligatorietat: Obligatori per poder prestar l’assistència

Instruccions per a omplir el document de consentiment
Cal omplir un exemplar del document de consentiment per cada tràmit o actuació per mitjans
electrònics que el/la ciutadà/dana vulgui realitzar a través de funcionari/ària habilitat/ada,
incloent, en cada cas, totes les dades que es requereixen en el aquest formulari. En cas que
es realitzin diverses accions sobre un mateix tràmit, cal omplir tants exemplars com accions
s’hagin de dur a terme.
a) En efectuar el tràmit, el/la funcionari/ària habilitat/ada ha de mostrar a l’/la interessat/ada
còpia impresa d’aquest document per tal de comprovar les dades i donar la seva conformitat
per mitjà de la signatura manuscrita de l’imprès abans de completar l’actuació.
b) El/La funcionari/ària habilitat/ada ha de lliurar al/a la ciutadà/ana una còpia d’aquest
document complet i signat per ambdues parts, amb el corresponent número d’autorització del
Registre de consentiments.

