AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A
CONTRATACIÓ

A

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA TELEMÁTICA DE DATOS PARA
CONTRATACIÓN
DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
NIF / NIE

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

CP

DOMICILI (CARRER/PL. NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PL., NÚM. Y PUERTA)

LOCALITAT / LOCALIDAD

B

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

FAX

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (SI ES EL CASO)

COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

C

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

NIF / NIE

TELÈFON / TELÉFONO

NOTIFICACIONS (ompliu només si és diferent del de l'apartat B)
NOTIFICACIONES (cumplimentar sólo si es distinto al del apartado B)

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ (CARRER/PL., NÚM I PORTA) / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (CALLE/PL., NÚM. Y PUERTA)

LOCALITAT / LOCALIDAD

D

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

ÒRGAN A QUÈ ES DIRIGEIX L'AUTORITZACIÓ
ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE LA AUTORIZACIÓN
CP

NOM / NOMBRE

DOMICILI (CARRER O PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILI (CALLE O PLAZA, NÚM Y PUERTA)

E

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

PROCEDIMENT DE CONTRATACIÓ
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

OBJECTE DEL PROCEDIMENT / OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

Si aquest procediment és mitjançant règim de concurrència competitiva, indiqueu
Si este procedimiento es mediante régimen de concurrencia competitiva, indique:
NORMA DE LA CONVOCATÒRIA / NORMA DE LA CONVOCATORIA

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

F

NÚM. DE DOCV

DATA DEL DOCV / FECHA DEL DOCV

AUTORITZACIONS
AUTORIZACIONES

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició
expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol
administració i que per a aquest procediment, són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular, i si és el cas, del represetnante legal, acreditació del
cumplimeinto de l'obligacions tributàries i amb la Seguretat social. En cas de no autoritzar-ho, haurà de marcar la casella, indicant les dades que no autoritzo, i
aportar els documents corresponents, en els termes exigits per les normes reguladores del procediment. (Art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ausencia
de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados
por cualquier administración y que para este procedimiento, son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, y si es el caso, del representante legal,
acreditación del cumplimiento de la obligaciones tributarias y con la Seguridad social. En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que
no autorice, y aportar los documentos correspondientes, en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. (Art.16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas).

No autoritzo a l'obtenció directe de les dades d'estar al corrent de pagament de l'Ajuntament de Palma.
No autorizo a la obtención directa de los datos de estar al corriente de pagos del Ayuntamiento de Palma.
No autoritzo a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributàries amb l'Estat.
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado.
No autoritzo a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributàries amb la Comunitat de les Illes Balears
No autorizo la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Comunidad de las Illes Balears.
No autoritzo a l'obtenció directa de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social.
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones con la Seguridad Social.
No autoritzo a l'obtenció d'acreditació de la titularitat de bens i immobles (Cadastre Illes Balears).
No autorizo la obtención de acreditación de la titularidad de bienes i inmuebles (Catastro Illes Balears).
Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta l’acceptació del tractament de dades de
carácter personal. / Antes de firmar ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva la aceptación del
tratamiento de datos de carácter personal.
Les dades personals de les persones sol·licitants, seran tractades per l'òrgan administratiu convocant - de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades (RGPD) i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals - en qualitat de
Responsable i en l'exercici de les competències atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de les instàncies presentades, conforme al que s’estableix en
l’activitat del tractament anomenada “CONTRATACIÓ" Les persones titulars de les dades personals podran exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió,
limitació o oposició, presentant escrit en el Registre d'Entrada de l'òrgan administratiu convocant, així com, si és el cas, podran reclamar davant l'Agència Espanyola
de Protecció de Dades, en el supòsit de no haver obtingut satisfacció en l'exercici dels drets.
Los datos personales de las personas solicitantes, serán tratados por el órgano administrativo convocante - de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos (RGPD) y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales - en
calidad de Responsable y en el ejercicio de las competencias atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de las instancias presentadas, conforme a lo establecido
en la actividad de tratamiento denominada “CONTRATACIÓN”. Las personas titulares de los datos personales podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación u oposición, presentando escrito en el Registro de Entrada del órgano administrativo convocante, así como, en su caso, podrán reclamar ante la
Agencia Española de Protección de datos, en el supuesto de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de los derechos.

AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER
CONTRATACIÓ

A

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA TELEMÁTICA DE DATOS PARA
CONTRATACIÓN
DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
NIF / NIE

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

CP

DOMICILI (CARRER/PL. NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PL., NÚM. Y PUERTA)

LOCALITAT / LOCALIDAD

B

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

FAX

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (SI ES EL CASO)

COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

C

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

NIF / NIE

TELÈFON / TELÉFONO

NOTIFICACIONS (ompliu només si és diferent del de l'apartat B)
NOTIFICACIONES (cumplimentar sólo si es distinto al del apartado B)

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ (CARRER/PL., NÚM I PORTA) / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (CALLE/PL., NÚM. Y PUERTA)

LOCALITAT / LOCALIDAD

D

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

ÒRGAN A QUÈ ES DIRIGEIX L'AUTORITZACIÓ
ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE LA AUTORIZACIÓN
CP

NOM / NOMBRE

DOMICILI (CARRER O PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILI (CALLE O PLAZA, NÚM Y PUERTA)

E

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

PROCEDIMENT DE CONTRATACIÓ
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

OBJECTE DEL PROCEDIMENT / OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

Si aquest procediment és mitjançant règim de concurrència competitiva, indiqueu
Si este procedimiento es mediante régimen de concurrencia competitiva, indique:
NORMA DE LA CONVOCATÒRIA / NORMA DE LA CONVOCATORIA

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

F

NÚM. DE DOCV

DATA DEL DOCV / FECHA DEL DOCV

AUTORITZACIONS
AUTORIZACIONES

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició
expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol
administració i que per a aquest procediment, són els assenyalats a continuació: dades d'identitat del titular, i si és el cas, del represetnante legal, acreditació del
cumplimeinto de l'obligacions tributàries i amb la Seguretat social. En cas de no autoritzar-ho, haurà de marcar la casella, indicant les dades que no autoritzo, i
aportar els documents corresponents, en els termes exigits per les normes reguladores del procediment. (Art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ausencia
de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados
por cualquier administración y que para este procedimiento, son los señalados a continuación: datos de identidad del titular, y si es el caso, del representante legal,
acreditación del cumplimiento de la obligaciones tributarias y con la Seguridad social. En caso de no autorizarlo, deberá marcar la casilla, indicando los datos que
no autorice, y aportar los documentos correspondientes, en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. (Art.16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas).

No autoritzo a l'obtebció directa de les dades d'estar al corrent de pagament de l'Ajuntament de Palma.
No autorizo a la obtención directa de los datos de estar al corriente de pagos del Ayuntamiento de Palma.
No autoritzo a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributàries amb l'Estat.
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con el Estado.
No autoritzo a l'obtenció directa de les dades d'obligacions tributàries amb la Comunitat de les Illes Balears
No autorizo la obtención directa de los datos de obligaciones tributarias con la Comunidad de las Illes Balears.
No autoritzo a l'obtenció directa de les dades d'obligacions amb la Seguretat Social.
No autorizo a la obtención directa de los datos de obligaciones con la Seguridad Social.
No autoritzo a l'obtenció d'acreditació de la titularitat de bens i immobles (Cadastre Illes Balears).
No autorizo la obtención de acreditación de la titularidad de bienes i inmuebles (Catastro Illes Balears).
Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta l’acceptació del tractament de dades de
carácter personal. / Antes de firmar ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva la aceptación del
tratamiento de datos de carácter personal.
Les dades personals de les persones sol·licitants, seran tractades per l'òrgan administratiu convocant - de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades (RGPD) i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals - en qualitat de
Responsable i en l'exercici de les competències atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de les instàncies presentades, conforme al que s’estableix en
l’activitat del tractament anomenada “CONTRATACIÓ" Les persones titulars de les dades personals podran exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió,
limitació o oposició, presentant escrit en el Registre d'Entrada de l'òrgan administratiu convocant, així com, si és el cas, podran reclamar davant l'Agència Espanyola
de Protecció de Dades, en el supòsit de no haver obtingut satisfacció en l'exercici dels drets.
Los datos personales de las personas solicitantes, serán tratados por el órgano administrativo convocante - de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos (RGPD) y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales - en
calidad de Responsable y en el ejercicio de las competencias atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de las instancias presentadas, conforme a lo establecido
en la actividad de tratamiento denominada “CONTRATACIÓN”. Las personas titulares de los datos personales podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación u oposición, presentando escrito en el Registro de Entrada del órgano administrativo convocante, así como, en su caso, podrán reclamar ante la
Agencia Española de Protección de datos, en el supuesto de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de los derechos.

