SOL·LICTUD D’ALTA AL PADRO D’HABITANTS DE MURA
Dades del Municipi de Baixa
Província‐
Municipi‐

Dades del Municipi d’alta
Província‐ Barcelona Districte‐
Municipi‐ Mura
Secció‐

Entitat col.letiva
Entitat singular
Nucli/disseminat

Domicili cr/pl etc __________________________________ Núm. ___
Km. ____ bloc ____ portal____ Escala____ Pis ____ Porta ____ C.P. ____
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H
D

Nom‐
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H
D

Nom‐
1er cognom
2ón cognom

Sexe
H
D

Nom‐
1er cognom
2ón cognom

Sexe
H
D

Mura,

de

Lloc i data de naixement
Prov‐
Mun‐
Data‐
Lloc i data de naixement
Prov‐
Mun‐
Data‐
Lloc i data de naixement
Prov‐
Mun‐
Data‐
Lloc i data de naixement
Prov‐
Mun‐
Data‐

nacionalitat

Títol acadèmic

D.N.I.

nacionalitat

Títol acadèmic

D.N.I.

nacionalitat

Títol acadèmic

D.N.I.

nacionalitat

Títol acadèmic

D.N.I.

de

Signatura de les persones majors d’edat

IL·TRE Sr.ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MURA
El termini màxim per resoldre l’empadronament és de tres mesos a partir de la sol·licitud, d’acord amb el què estableix l’article 42.3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Ajuntament de Mura C/. Puig-Gili s/n Mura 08278 Telefon i fax 938317226 e-mail mura@diba.cat CIF P0813800J

Protecció de les dades de caràcter personal
de les persones inscrites en el Padró Municipal d’Habitants.

(En compliment i aplicació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, del seu
Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el
Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol,
pel que s’aprova el Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals i del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que es desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999)
 Informació sobre les Dades Personals del Padró.
L’Ajuntament de Mura és el Responsable del Fitxer que conté les dades de declaració obligatòria i voluntària del PMH, les quals són utilitzades per a les finalitats esmentades en aquest
document.
Les persones empadronades poden, en qualitat d’interessats, exercir el dret d’accés a les seves dades del PMH i els drets de rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts per la
legislació vigent, davant de l’Oficina de l’Ajuntament de Mura, Puiggili, s/n, 08278 Mura (Barcelona).
 Recollida de les Dades Personals del Padró.
Les dades obligatòries i voluntàries que consten en el PMH han estat recollides mitjançant el full padronal i comunicades per altres administracions públiques segons el que estableixen les lleis.
 Tractament i ús de Dades Personals del Padró.
Les dades del PMH han estat incorporades en un fitxer automatitzat i seran utilitzades exclusivament per a les finalitats de constituir prova de la residencia i del domicili habitual en el municipi
a tots els efectes administratius, i de mantenir relacions jurídic‐ administratives entre l’Ajuntament i les persones empadronades, necessàries per exercir les competències municipals, d’acord
amb el que estableix la legislació vigent.
Les dades del PMH no estan disponibles per a tercers i no seran cedides en cap cas a empreses privades, i només seran cedides a un organisme públic si així ho disposa una llei.
 Comunicació de les dades del Padró
Les dades de caràcter personal del Padró Municipal d’Habitants només es comunicaran a l’INE, permetent complir d’aquesta manera amb la finalitat del fitxer inscrit o bé als òrgans judicials, a
autoritats administratives, si una llei ho estableix preceptivament, o a altres administracions per a l’exercici de les mateixes competències segons allò establert a l’article 21 de la LOPD.
 Seguretat de les Dades Personals del Padró.
L’Ajuntament de Mura ha adoptat i el personal al seu servei aplica les Mesures de Seguretat tècniques i organitzatives adients per protegir les dades de caràcter personal del PMH a fi d’evitar la
seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat.
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