Solꞏlicitud Inscripció a la Borsa de Mediació
Solꞏlicitant:

Nom_:_____________________
___
Cognoms_:______________
_______
NIF :__________
________________

Dades de Contacte:
Telèfon: _______________________ ___
Mail: _______________________________
Numero de membres de la unitat convivencial:_____
Motiu de la solꞏlicitud:
□ Amuntegament
□ Assetjament immobiliari
□ Canvi de la unitat de convivència
□ Desnonament
□ Dificultat de pagament
□ Emancipació
□ Infrahabitatge
□ Mobilitat
□ No disposició d’habitatge
□ Pèrdua habitatge no renovació
□ Altres_______________________________________________________________________
Indicar el Lloguer mensual màxim proposat:

_____

Indicar la zona d’habitatge proposada:

__________________

Indicar nombre d’habitacions:____
Indicar si volen l’habitatge amb mobles: □ sí □ no
Indicar si volen l’habitatge amb ascensor: □ sí □ no
Relació de documents a presentar:
□
□
□
□

Copia de la Inscripció al Registre d’Habitatge de Protecció Oficial.
Copia DNI dels membres de la unitat convivència.
Copia del Llibre de Família
Acreditació d’ingressos:
□ Contracte laboral, i les dues darreres nòmines.
□ Certificat de la pensió actual (en cas de percebre algun tipus de pensió)
□ Certificat de l’INEM amb l’import que percep (en cas d’estar a l’atur)

Nota: Aquesta inscripció tindrà una vigència de tres anys a comptar des de la data del registre d’aquesta solꞏlicitud.
Abans d’aquest termini s’haurà de renovar la solꞏlicitud, ja que en cas contrari, s’entendrà caducada i serà donada de
baixa.
Informació sobre el tractament de dades personals
Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol∙licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:
Responsable:

SERVEI MUNICIPAL

DE L'HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A., amb NIF A‐43542380, i amb seu a Carrer dels Descalços, 15 43003 Tarragona. info@tarracohabitatge.cat. Delegat de Protecció de Dades:

dpd@tarracohabitatge.cat Finalitat: Tramitar i gestionar la seva relació amb aquesta entitat en quant al servei de borsa d’habitatge Legitimació: Les dades son necessàries per la prestació de serveis. Conservació: Les dades es
conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d'arxivament aplicable. Destinataris: El Responsable comunicarà a les Autoritats
competents i en la formalització del contracte, a l’altre part contractual. Drets: Les persones sol∙licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant‐se per escrit Carrer dels
Descalços, 15 43003 Tarragona o al Delegat de Protecció de Dades dpd@tarracohabitatge.cat. Cal adjuntar‐hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda. Reclamació: Pot presentar
una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

Signatura:

