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Eleccions 2019
Formulari de petició de llistes del cens electoral
En la meva condició d’elector/a de la Cambra, inscrit/a en el Grup
i Categoria
, del Cens electoral, i en ordre a l’oportú exercici dels meus drets electorals passius d’estar considerant la presentació de la meva candidatura amb motiu de les eleccions per a la renovació dels òrgans de govern
de la Cambra dins del procés electoral obert, d’acord amb el que disposa la resolució del Secretari
General del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya d’EMC/526/2018,
de 20 de març, tinc interès legítim en conèixer quines són les dades censals que comprèn la referida
classificació en el Cens electoral.
Declaro que no donaré a aquesta documentació censal un altre us que el previst per al procés electoral.
Declaro, també, tenir coneixement dels requisits d’elegibilitat establerts els quals, si s’escau, acreditaré oportunament.

Barcelona,

de

2019

(Signatura)

Nom i cognoms:
si s’escau, en representació de:
i demano que es lliuri a (adreça electrònica):
Per a qualsevol contacte es poden adreçar a (indicar telèfon o adreça electrònica del/de la sol·licitant:

La informació sol·licitada conté la relació d’electors/es corresponent al vostre grup i categoria. L’esmentada informació ha estat obtinguda conforme a allò establert a la normativa reguladora de les
Cambres de Comerç i al Reglament UE 2016/679 respecte de les dades personals que s’hi puguin
contenir. Se us adverteix que aquesta informació podrà ser utilitzada, única i exclusivament, amb
finalitats d’informació del procés electoral per a la renovació del Ple de la corporació, no podent ser
destinada a cap altra finalitat. En especial no es podrà comunicar, traspassar, vendre o modificar.
Un cop transcorregut el termini electoral la informació que s’hagués facilitat haurà de ser destruïda.
Les vostres dades seran tractades per la Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació
de Barcelona amb al finalitat de valorar i, en cas que es cregués oportú, atendre a la seva sol·licitud d’informació. Les vostres dades seran tractades en base al compliment de la llei 14/2002, no es
preveu la seva comunicació a tercers i 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

Nota. Requisits necessaris per a la petició de llistes del cens electoral:
• Model de sol·licitud correctament emplenat i amb signatura original.
• Fotocòpia del DNI del/de la signant.
• En el cas de persones jurídiques fotocòpia dels poders en els que consti la representació o vinculació de la persona física que signa.
Sr. Secretari General de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

