DECLARACIÓ CONJUNTA DE CANVI DE TITULARITAT D’ACTIVITATS
Dades de l’establiment / Activitat
Nom comercial:
Referència cadastral:
Adreça :
Telèfon:

Adreça electrònica:

Activitat:
Codi CCAE:
Superfície construïda (m2):

Dades del titular abans de la transmissió
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF:

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

Adreça fiscal:

Codi postal, població i província:

Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Dades del nou titular
Nom i cognoms o raó social

Telèfon mòbil:

DNI/NIF:

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

Adreça fiscal:

Codi postal, població i província:

Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon mòbil:

Declaro conjunta
De conformitat amb el que determina la normativa vigent que regeix l’activitat, l’anterior i el nou titular, les dades dels quals s’han exposat més
amunt, comuniquen conjuntament la transmissió de la llicència o dels efectes de la comunicació prèvia de l’activitat que s’identifica a
l’encapçalament, que estan d’acord amb aquesta transmissió i que el nou titular assumeix els drets i les obligacions que es deriven del títol que
es transmet.

El cessionari
(nou titular)
La Bisbal d’Empordà,

El cedent
(anterior titular)
de/d’

de

La Comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer informàtic de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà. Així
mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest
motiu, poden exercir-ne el dret d’accés, modificació i cancel·lació, adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà o mitjançant l’adreça de correu electrònic
ajuntament@labisbal.cat

Jo,
,amb DNI
autoritzo a què les dades de caràcter personal recollides per mitjà de la
documentació generada per la tramitació de la comunicació d’obertura d’activitat quedin incorporades també als fitxers de l’àrea de Promoció
de la Ciutat per trametre informació d’interès pel teixit empresarial de la població i alhora realitzar accions de comunicació, distribució, difusió i
publicitat d’aquestes en publicacions i a internet o altres xarxes.
Les dades seran tractades en compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de
caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter
personal.

Signatura,

La Bisbal d’Empordà,

de/d’

de

