
DECLARACIÓ JURADA O PROMESA  

Jo,

__________________________________________

,  major  d’edat,  amb  el  DNI  núm.  ___________,  i  amb  domicili  al

c/___________________________,

núm.__________

,  de

_________________

, telèfon núm. _____________, i adreça electrònica ____________________________,

actuant  (   )  en  nom  propi  //  (   )  en  representació  de

empresa______________________________  amb

CIF________________________

, com a titular i transmissor de l’expedient municipal d’activitat núm._________, ubicada

_______________________________________________.

DECLAR SOTA JURAMENT / PROMESA

Que als efectes de la transmissió de l’activitat amb el núm. d’expedient a dalt esmentat,

durant  el  temps  en  què  n'he  estat  titular  no  he  efectuat  cap  tipus  de  modificació

substancial de les condicions que emparen el títol habilitant.

__________________,  _______  de  _____________________  de

___________.

El declarant (firma)



Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i per poder prestar-li els nostres serveis.
Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, la qual cosa ens permet l'ús de la
seva informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles
entitats  que  necessitin  tenir  accés  a  la  mateixa  perquè  puguem  prestar-li  els  nostres  serveis.
Conservarem les  seves dades  durant  la  nostra  relació  i  mentre  ens  obliguin les  lleis  aplicables.  En
qualsevol moment es pot adreçar a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la
si  fos  incorrecta i  eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació.  També té dret a sol·licitar  el
traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat).   Per tal de sol·licitar algun d'aquests
drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu
DNI: AJUNTAMENT DE PORRERES. Plaça de la Vila,17.C.P. 07260. Porreres (Illes Balears). Pot dirigir-se
al nostre delegat de protecció de dades a la adreça: porreres@porreres.cat En cas que entengui que els
seus drets han estat  desatesos,  pot formular una reclamació  a l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades (www.agpd.es).

http://www.agpd.es/
mailto:porreres@porreres.cat

