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AUTORITZACIÓ PER TRAMITAR EN NOM D’UNA ALTRA PERSONA 
DADES DE QUI AUTORITZA 
Nom i cognoms, o raó social DNI/NIF/CIF/Passaport 

            
Adreça (indiqueu carrer, plaça, via, etc.) Codi Postal 

            
Municipi Província 

            
Telèfon de contacte Adreça electrònica 

            

AUTORITZO A 
Nom i cognoms, o raó social DNI/NIF/CIF/Passaport 

            
Adreça (indiqueu carrer, plaça, via, etc.) Codi Postal 

            
Municipi Província 

            
Telèfon de contacte Adreça electrònica 

            

Perquè pugui presentar, tramitar o recollir en nom meu, davant Promoció Econòmica de Sabadell, S.L., la documentació 
referent a la següent tramitació: 
      

Data:      /     /      

Signatura de qui autoritza  Signatura de la persona autoritzada 

             

 
Cal adjuntar una fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza (DNI, targeta de residència, passaport, ...) 
La persona autoritzada s’ha d’identificar documentalment (amb DNI, passaport, …) 
Si la persona que autoritza representa a una persona jurídica, haurà d’acreditar aquesta representació. 
Amb la signatura d’aquest escrit, l‘autoritzat accepta l’autorització conferida i respon de l’autenticitat de la signatura de qui 
autoritza, així com de les còpies del document d’identificació d’aquest que s’adjunten a aquest document. 

 

Base jurídica i informació bàsica sobre el tractament de dades personals 

Base jurídica del tractament 
Execució d’un contracte i/o compliment d’una obligació legal (Article 6.1.b, i 6.1.c del RGPD 2016/679). 
Compliment de la missió d’interès públic (Article 6.1.e. del RGPD 2016/679) per promoure i desenvolupar la política d’ocupació (Llei 
13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) 

Responsable del tractament Ajuntament de Sabadell 

Encarregat del tractament Promoció Econòmica de Sabadell, S.L. 

Finalitat del tractament 

Atendre el dret de les persones a comunicar-se amb l’Ajuntament de Sabadell i Promoció Econòmica de Sabadell, S.L. 
Gestionar els serveis, activitats i esdeveniments de promoció de l’ocupació i l’activitat econòmica, informar i fer comunicacions, fer 
estadístiques públiques i internes i enquestes. Aquests serveis inclouen activitats ocupacionals, d’intermediació i orientació laboral i accions 
formatives per a persones en recerca de feina i/o amb necessitats de formació i desenvolupament competencial, així com activitats 
adreçades a promocionar i donar suport a l’emprenedoria i l’activitat empresarial 

Exercici de drets de les 
persones interessades 

D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, adreçant instància presencialment o al correu electrònic 
lopdpes@ajsabadell.cat o a l’adreça postal Promoció Econòmica de Sabadell, SL, Ctra. de Barcelona, 208 bis, 08205 Sabadell 

Informació addicional ampliada en http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat 
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