Sol·licitud de custòdia de documentació
Dades de la persona que presenta la documentació
NIF

Nom i cognoms

Adreça electrònica

Telèfon

En representació de

NIF

Dades del registre d’entrada
Número d’assentament
Nombre de documents presentats

Nombre total de fulls

Documentació pendent de digitalitzar
La documentació aportada pendent de digitalitzar i que es detalla en el rebut lliurat estarà a disposició de la persona sol·licitant
a partir del tercer dia hàbil des de la data de presentació, i es podrà recollir fins al cap de deu dies naturals a comptar de la
mateixa data.

Matèries de dret financer i tributari
Matèries d’hisenda pública
Recollireu la documentació pendent de digitalitzar?
Sí

No

Autorització
Autoritzo la Generalitat de Catalunya a destruir la documentació no recollida*, segons el que estableix l’Acord 1/2010 de la
Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental sobre les condicions de substitució de documents en suports físics
per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals.
*La documentació que no es reculli en el termini de 10 dies naturals es destruirà.

Signatures
Data de presentació:

Data de recollida:

Signatura de qui presenta la documentació

Signatura de qui recull la documentació

Informació bàsica sobre protecció de dades
Identificació del tractament: registre d'entrada i sortida de documents.
Responsable del tractament: Direcció General d'Atenció Ciutadana. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
Finalitat del tractament: recollir la informació que acredita la presentació de documents davant de l'Administració pública, així com la informació
que acredita l'expedició de documents adreçats a la ciutadania.
Legitimació: exercici de poders públics d'acord amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Destinataris: les vostres dades es podran comunicar a institucions i organismes de caràcter oficial i administracions públiques.
Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l'accés, la rectificació, la supressió i la limitació o l’oposició al tractament de les vostres
dades (http://economia.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets/).
Més informació sobre el procediment per exercir els vostres drets al web del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, accedint
a l'apartat Protecció de dades de caràcter personal (http://economia.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/).

