SOL·LICITUD AL REGISTRE DE COL·LEGIS PROFESSIONALS DE LES ILLES BALEARS

CODI SIA

DESTINACIÓ
CODI DIR3

2

0

7

8

8

0

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT - SERVEI D'ENTITATS JURÍDIQUES

A04

035951 DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS INSTITUCIONALS I COOPERACIÓ LOCAL

1.DADES DEL SOL·LICITANT
Denominació del
col·legi professional

NIF

Núm. Registre
Telèfon

Adreça electrònica
SOL·LICIT: (Només seleccionar una opció)
Inscripció de creació
Inscripció d’estatuts
Inscripció de modificació d’estatuts
Inscripció de modificació d’òrgans de govern
Inscripció de dissolució

Legalització de llibres
Presentació de comptes anuals de 20
Presentació dels pressuposts de l’exercici següent i
memòria explicativa

Aportació de documentació per esmenar deficiències en relació amb l’exp.:

/

Altres

2. NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
D’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques les persones jurídiques estan obligades en tot cas a relacionar-se a través de mitjans
electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.
Per aquest motiu les notificacions relatives a aquest procediment es realitzaran exclusivament de forma
electrònica a la Carpeta Ciutadana vinculada al NIF del col·legi professional, disponible a l’adreça:
http://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm i rebreu un avís de nova notificació al correu electrònic
facilitat.
3. OPOSICIÓ A FER LA CONSULTA
En aplicació de l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha de fer la consulta telemàtica
dels documents següents:
— DNI o NIE de la persona sol·licitant.
(Marcau el quadre, si us oposau a la consulta)
M’OPÒS a la consulta telemàtica de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.
En el cas que us oposeu a la consulta de la verificació de la identitat, cal aportar una còpia del DNI o NIE.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 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 (Reglament general de protecció de dades), i amb la
legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de dades personals que conté
aquesta sol·licitud.
Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No obstant això, atès que aquest model de sol·licitud no està
prèviament vinculat a un òrgan concret, responsable del tractament, la informació sobre la protecció de dades
s’ampliarà i especificarà en la primera comunicació que faci l’òrgan competent en la matèria sobre la qual se
sol·licita l’exercici de drets.
Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus
drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en
tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix l’RGPD)
davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de
protecció de dades personals», previst en la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).
Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, la
persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (pg. de Sagrera, 2,
07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).
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