DECLARACIÓ RESPONSABLE PER LA QUE S'AUTORITZA AL DEPARTAMENT D'HABITATGE A
REALITZAR LES CONSULTES PERTINENTS PELS SOL.LICITANTS D'HABITATGES SOCIALS

Nom i llinatges
sol.licitant : ............................................................................................................................................
D.N.I./ NIE.: ..................................
Domicili: ...............................................................................................................................................................
........................................................................................
Telèfon: .....…………......………………..................
Adreça electrònica: ................................................................................

AUTORITZO el Departament d'Habitatge perquè comprovi directament, de manera telemàtica, les dades
acreditatives per a ser sol·licitants d'habitatges socials, en el meu nom així com, els membres de la unitat
familiar majors d'edat, i així constatar que compleixen amb els requisits establerts (art. 10) en atenció a
l'Ordenança municipal reguladora dels criteris d'adjudicació, normes, funcionament i utilització dels pisos
d'emergència social i els habitatges socials l'Ajuntament de Calvià

□

En cas de NO subscriure aquesta AUTORITZACIÓ, ha de marcar casella, quedant
obligada/o a aportar els documents que acreditin aquestes dades en els termes exigits per
les normes reguladores del procediment de què es tracti.

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s'informa els interessats que les seves
dades s'incorporaran a un fitxer de dades personals, denominat “ Registre de sol·licitants de pisos i habitatges
socials”, del qual és responsable l'Ajuntament de Calvià la finalitat del qual és la gestió de les sol·licituds dels
ciutadans que vulguin optar a un habitatge en règim de lloguer social així com aquells demandants de pisos per a
casos d'emergència social . Cessions de les dades previstes: publicació de dades en el BOIB així com en el Tauler
d'edictes de l'Ajuntament i a la pàgina web de l'Ajuntament i les previstes en l'ordenança reguladora. Possibilitat de
donar difusió en mitjans de comunicació locals de la cessió d'aquests habitatges, així com publicació en la web de
fotografies de l'acte de lliurament. L'òrgan administratiu davant el qual pot exercitar, si escau, els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació, oposició i aquells altres reconeguts en la Llei orgànica 3/2018, és el Servei d'Atenció a la
Ciutadania de l'Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, alcalde, 1 (Calvià).

Calvià, ...... de ............ de 2021.
Signat:

