Sol·licitud

d'accés al servei del Sistema d'Informació
Territorial Municipal SITMUN
Sol·licitud d’aplicacions

1. Ens local sol·licitant
1.1 Dades d’identificació

Nom de l’ens
Municipi

NIF

Adreça
Comarca

Codi Postal

Telèfon

Adreça electrònica

1.2. Representant legal de l’ens local
Nom i cognoms
Càrrec

Telèfon

Adreça electrònica

1.3. Persona responsable del servei SITMUN
Nom i cognoms
Càrrec

Telèfon

Adreça electrònica

2. Aplicació que es sol·licita
Abans de sol·licitar una aplicació cal posar-se en contacte amb el Departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic
Local per tal d’assegurar que l’entitat sol·licitant disposa dels recursos necessaris per a poder realitzar les tasques
associades a l'aplicació corresponent.
Aplicació d'integració SITMUN amb Gestor d'Expedients
Aplicació manteniment del carrerer
Aplicació de cens d’activitats econòmiques.
Aplicació de cens d’habitatges i solars buits
Aplicació SITMUN vespa asiàtica
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3. Sol·licitud - Declaració
La persona signant SOL·LICITA l'aplicació, ASSUMEIX totes les responsabilitats que se’n puguin derivar i DECLARA:
· Que l'ens sol·licitant local està adherit a la Xarxa Local SITMUN-Girona.
· Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud corresponen a la realitat.
· Que farà constar expressament el suport de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió dels programes,
activitats o actuacions que siguin objecte de la subvenció.

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: Registre d'usuaris de la Xarxa Local SITMUN, prestació de serveis, gestió i organització del servei i enviament
d'informació.
Legitimació: Compliment d’una missió d’interès públic (art. 6.1 e de l’RGPD).
Destinataris: Les dades no es comuniquen a altres persones.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament
i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a la Diputació de Girona.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a política de protecció de dades.

Signatura de la persona sol·licitant
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