Cens electoral 2022
Reclamació que es presenta a l’empara dels articles 17 i 19 de la Llei 14/2002 de 27 de juny, de
les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de
les Cambres i dels articles 7, 8 i 17 de la Llei 4/2014 d’1 d’abril, bàsica de les cambres oficials
de comerç, indústria, serveis i navegació
REGISTRE D’ENTRADA

Persona física
Cognoms i nom

DNI o passaport
Domicili
Localitat
Telèfon/s mòbils

Codi postal
Email

Declaro que les dades facilitades són pròpies i certes.
Vull comunicar-me per mitjans electrònics d’acord amb les dades facilitades.
En cas de no marcar la casella, les comunicacions i notificacions es rebran en qualsevol mitjà que permeti tenir
constància de la recepció.

Persona jurídica1
Denominació Social

NIF
Domicili
Localitat

Codi postal

Cognoms i nom de la persona física que signa en representació

DNI o passaport de la persona física que signa en representació
Càrrec o poder en virtut del qual té facultats de representació davant de tercers

Número telèfon mòbil de la persona física que signa en representació
Adreça electrònica de la persona física que signa en representació

Declaro que les dades facilitades són pròpies i certes.
Vull comunicar-me per mitjans electrònics d’acord amb les dades facilitades.
En cas de no marcar la casella, les comunicacions i notificacions es rebran en qualsevol mitjà que permeti tenir
constància de la recepció.

Cens electoral 2022
Descripció dels motius de la reclamació
Marqueu en quin cens cal procedir a la modificació, inclusió o exclusió de les vostres dades
En el cens electoral
Marqueu la descripció del motiu
Errada en el nom o la raó social

Baixa de l’activitat

Errada en l’adreça (via, cp, població)

Alta de nova activitat

Errada en l’epígraf d’activitat

Altres (descriviu el motiu)

(identifiqueu el registre o registres corresponents)

Relació dels documents que, si s’escau, s’adjunten a la reclamació1
Certificat de situació censal emès electrònicament per l’AEATque informi tambe de l’IAE2
Altres (especifiqueu)

La vostra reclamació serà tinguda en compte en el moment de la revisió i formació del cens electoral i/o del cens públic d’empreses. Agraïm el
vostre interès per contribuir a que les vostres dades en els censos camerals siguin les correctes.

Signatura

Barcelona, a

de

de 2022

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals l’informem que, les vostres dades seran tractades per la Cambra Oficial de Comerç, Industria,
Serveis i Navegació de Barcelona amb la finalitat d’actualitzar-les i mantenir el cens electoral, amb subjecció a la normativa cameral i electoral aplicable pel
que fa a l’obligació d’elaboració del cens electoral anualment i conseqüentment en el procés electoral de la Cambra quan es dugui a terme. Les vostres dades
seran tractades en base al compliment de la llei 14/2002 i el Decret 175/2018 i la resta de normativa aplicable, donant compliment a les normes de publicitat
a tercers de les mateixes que exigeix la normativa i comunicant-les als òrgans competents que per exercici de les seves funcions tenen el dret i l’obligació
conèixer-les i examinar-les. Es conservaran per tal de donar compliment a les funcions pròpies de la corporació com les de certificació de pertinença en el
cens i de reconeixement de drets dels electors i les electores. Podrà sol·licitar informació addicional sobre els tractaments, o exercir els seus drets d’accés,
rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, a: Cambra a Av. Diagonal, 452 – 08006 Barcelona, www.cambrabcn.cat, o lopd@cambrabcn.cat
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals l’informem que, les vostres dades seran tractades per la Cambra Oficial de Comerç,
Industria, Serveis i Navegació de Barcelona amb la finalitat d’actualitzar-les i mantenir el cens públic, d’empreses per al compliment de les funcions publico
administratives que la normativa atribueix a les cambres, amb subjecció a la normativa cameral aplicable pel que fa a aquest tràmit i a aquells que se’n
deriven. Les vostres dades seran tractades en base al compliment de la llei 14/2002 i la resta de normativa aplicable, donant compliment a les normes de
publicitat a tercers de les mateixes que exigeix la normativa i comunicant-les als òrgans competents que per exercici de les seves funcions tenen el dret
i l’obligació conèixer-les i examinar-les. Es conservaran durant tot el termini de vigència del cens públic d’empreses sempre que s’utilitzin per a aquesta
finalitat. Podrà sol·licitar informació addicional sobre els tractaments, o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat,
a: Cambra a Av. Diagonal, 452 – 08006 Barcelona, www.cambrabcn.cat, o lopd@cambrabcn.cat

Signatura

Barcelona, a

de

de 2022

El Secretari General de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

1. Cal adjuntar fotocòpia del DNI o passaport vigent i, si escau, fotocòpia dels poders que facultin al signant per representar la persona jurídica
davant les AAPP. També cal adjuntar la documentació que justifiqui la pretensió de la reclamació.
2. El certificat de situació censal emès electrònicament per l’AEAT és un document que pot justificar la major part dels motius indicats en el punt anterior.

