Espai reservat per al Registre de la Diputació de Barcelona

Sol·licitud

Dades personals
Cognoms i nom
NIF/NIE/
Passaport

Telèfon
de contacte

Telèfon
alternatiu

Domicili
Núm.

Escala

Planta

Porta

CP

Població
Adreça electrònica
Si escau, dades del/de la representant
Cognoms i nom
NIF/NIE/
Passaport

Telèfon
alternatiu

Telèfon
de contacte

Adreça electrònica
Fets i motivació de la sol·licitud

Sol·licitud
Sol·licito que la Comissió Tècnica d'Investigació estudiï la documentació que annexo en sobre tancat.

Relació de documents aportats

La documentació que s'adjunta en sobre tancat té caràcter confidencial i únicament pot tenir-hi accés l'Oficina de
Prevenció de Riscos Laborals i la Comissió Tècnica d'Investigació. És d'aplicació la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Barcelona,
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28

d

setembre

de 20 18

Signatura de la persona titular,
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D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades
s’inclouran en el fitxer «Registre de documents» amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud. Així mateix, us fem saber que podeu exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb la legislació vigent, mitjançant un escrit que heu de presentar al Registre de la
Diputació de Barcelona (rambla de Catalunya, 126. Barcelona).

Oficines de registre de la Diputació de Barcelona
Can Serra
Rambla de Catalunya, 126
08008 Barcelona

Recinte Escola Industrial
Edifici del Rellotge
Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona

Recinte Llars Mundet
Edifici Serradell Trabal
Pg. de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona

Edifici Londres
Londres, 55
08036 Barcelona

Horari:
de dilluns a dissabte, de 9 h a 14 h

Horari:
de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
(tancat el mes d’agost)

Horari:
de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
(tancat el mes d’agost)

Horari:
de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
(tancat el mes d’agost)

Si presenteu la sol·licitud per correu postal o certificat, envieu-la a la seu de la Diputació de Barcelona (rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona).
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