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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu 
de Guíxols amb la finalitat de gestionar el cementiri municipal i els serveis funeraris, en base a la llei 7/1985 (article 25.2.k). 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades 
podrà ser cedides a la empresa concessionària dels serveis funeraris. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd

Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

SOL·LICITUD DE TRASLLAT DE RESTES DINS EL MATEIX CEMENTIRI

Dades identificatives del/la sol·licitant:
Nom i cognoms:

Adreça: 
Província: Municipi: Codi Postal:
Telèfon: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:

Dades identificatives del/la representant: (en cas d'haver-n'hi un)
Nom i cognoms:

Adreça: 
Província: Municipi: Codi Postal:
Telèfon: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:

Declaro:

Que sóc titular dels drets funeraris de la concessió de la sepultura del cementiri municipal de Sant Feliu de 
Guíxols:

Tipus: Número: Andana: Secció:

Secció:Andana:Número:Tipus:

Data de concessió:

Que és la meva voluntat realitzar el trasllat de restes d'aquest nínxol segons es detalla i amb destí al nínxol:

Data de concessió: i que consta com a titular 

Correu SMS EmailQue vull rebre la comunicació a través d'aquest mitjà:

Tel. mòbil: Adreça-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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Signatura: Signatura:

Demano:

Que després de la tramitació previnguda, es realitzi el servei demanat i sigui inscrit en el llibre de registre del 
cementiri i a tal efecte adjunto els  llibres de Títol Funerari d'ambdós sepultures. 

Sant Feliu de Guíxols,

Telèfon: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:
Codi Postal:Adreça: Municipi:

Nom i cognoms:

Dades identificatives del/la titular:

Telèfon: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:
Codi Postal:Adreça: Municipi:

Nom i cognoms:

Dades identificatives del/la representant:

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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F071
Les dades personals proporcionades s'incorporaran als fitxers automatitzats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols únicament per a la resolució d'aquesta tramitació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l'Ajuntament  per qualsevol dels mitjans establerts. 
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Les dades personals proporcionades s'incorporaran als fitxers automatitzats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols únicament per a la resolució d'aquesta tramitació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l'Ajuntament  per qualsevol dels mitjans establerts.  
Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  
SOL·LICITUD DE TRASLLAT DE RESTES DINS EL MATEIX CEMENTIRI
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del/la representant: (en cas d'haver-n'hi un)
Dades del/la representant
Declaro:
Exposo
Que sóc titular dels drets funeraris de la concessió de la sepultura del cementiri municipal de Sant Feliu de Guíxols:
Que és la meva voluntat realitzar el trasllat de restes d'aquest nínxol segons es detalla i amb destí al nínxol:
i que consta com a titular  
Que vull rebre la comunicació a través d'aquest mitjà:
20/07/2018
Informàtica
Eloy Garcia
F100 Instància de sol·licitud de trasllat de restes dins el mateix cementiri
F100 Instància de sol·licitud de trasllat de restes dins el mateix cementiri
Demano:
Demano
Que després de la tramitació previnguda, es realitzi el servei demanat i sigui inscrit en el llibre de registre del cementiri i a tal efecte adjunto els  llibres de Títol Funerari d'ambdós sepultures. 
Dades identificatives del/la titular:
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del/la representant:
Dades del/la sol·licitant
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