E
B

Eleccions 2019
Desistiment de la candidatura abans del termini de proclamació
Registre d’entrada

Dades de la persona candidata		

Persona física:
Cognoms i nom

DNI o passaport
Domicili
Localitat
Telèfon/s mòbils

Codi postal
Email

Vull comunicar-me per mitjans electrònics a l’adreça indicada. En cas de no marcar la casella, les
comunicacions i notificacions es rebran en qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció.

Persona jurídica:
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

Vull comunicar-me per mitjans electrònics a l’adreça indicada. En cas de no marcar la casella, les
comunicacions i notificacions es rebran en qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció.
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MANIFESTA:
Que retira la candidatura (cal assenyalar obligatòriament una de les tres opcions que apareixen a continuació)
presentada a les eleccions per sufragi dels electors i les electores al Grup

i Categoria

presentada a proposta de les organitzacions empresarials
presentada a l’elecció de les empreses de major aportació voluntària
a càrrec de membre del Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis
proclamada el dia
de
de 2019 per la junta electoral territorial de

,
.

En conseqüència, ho comunica a tots els efectes electorals previstos en el procés de renovació dels
òrgans de govern d’aquesta Cambra de Comerç, convocat per la Resolució EMC/3102/2018, de 18 de
desembre, de convocatòria d’eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials
de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, de la Secretaria General del Departament d’Empresa
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

(Lloc i data)

,

de

de 2019

Signatura de la persona candidata1

Les vostres dades seran tractades per la Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de Barcelona
amb la finalitat de possibilitar la celebració del procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern, amb
subjecció a la normativa electoral 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 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 conèixerles i examinar-les. Es conservaran durant tot el termini que s’hagi de conservar l’expedient electoral. 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.org, o lopd@
cambrabcn.org
La Secretaria General del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya fa saber que
les notificacions relatives al procés electoral i als actes administratius estaran a disposició a la seu electrònica
de la Generalitat de Catalunya, a l’espai La Meva Carpeta > Notificacions electròniques (http://web.gencat.cat/
ca/tramits), o al Canal Empresa, a l’espai Tràmits i Formularis > Notificacions electròniques (http://canalempresa.
gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/).
Hi podeu accedir mitjançant els sistemes d’identificació i signatura electrònica que estableix la Seu Electrònica.
Consulteu la llista de certificats admesos a https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronicaseu.htm.

(1)	Si el/la signant en representació de la Persona Jurídica és diferent del que figura en l’escrit d’acceptació de la candidatura, haurà
d’acreditar la seva personalitat i el poder de representació i la signatura haurà d’estar autenticada.

