Declaració jurada de pèrdua de la targeta d’aparcament per a persones
amb disminució

Dades de la persona declarant
Nom i cognoms:
NIF:

Declaro:

Declaro haver extraviat la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat de la qual
en sóc la persona titular.
Em comprometo també, que en el cas de trobar de nou la targeta extraviada, la retornaré a
l’Ajuntament de Vic, per a la seva destrucció.

Sol·licito:

Un duplicat de la targeta i que es doni de baixa l’anterior targeta atorgada.

Data i signatura

EXCM. SR/A. ALCALDE/ESSA DE L’AJUNTAMENT DE VIC
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, 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 i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, L’AJUNTAMENT DE VIC, responsable del tractament, us facilita la informació bàsica
següent sobre Protecció de Dades:

Finalitat del tractament de les vostres dades personals:

Proporcionar un duplicat de la targeta d’aparcament per la pèrdua de la targeta original.

Gestionar la baixa de l’anterior targeta atorgada.

Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment que atorgueu a través d’aquesta sol·licitud.

Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal. No obstant això, es podran cedir les dades a la
Diputació de Barcelona, a l’ORGT i, si escau, a la Generalitat de Catalunya.

Drets: Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així com limitar el tractament o exercir el dret a
la portabilitat de les dades al domicili del responsable, carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic (Barcelona).

Conservació: Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han estat
recollides.

Informació addicional: Podreu obtenir més informació sobre el tractament de les vostres dades personals a la pàgina web
següent www.vic.cat.
L’AJUNTAMENT DE VIC us informa que compleix tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i totes les mesures
tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment del responsable en el tractament de les vostres dades personals, teniu dret a interposar una
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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