Solꞏlicitud inclusió d’habitatge al Programa “Mediació lloguer social”
Dades de la persona titular de l’habitatge
Nom

Cognoms

Telèfon fix

NIF/NIE

Telèfon mòbil

Adreça correu electrònic

Adreça de notificació

Població

Dades de l’habitatge per a destinar a lloguer
Nom de la via
Número
Població:

Bloc

Escala

Número d’habitacions :

Pis

Porta
Ascensor:

Codi Postal
_Sí

No

SOLꞏLICITO:
Que s’inclogui el meu habitatge en el programa de mediació del lloguer
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,

Tarragona,
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Solꞏlicitud programa “Mediació lloguer social”

Documentació que s’ha d’adjuntar:
□ Original i fotocòpia del DNI/NIF del/la propietari/a.
□ Escriptura de compravenda.
□ Nota simple informativa acreditativa de la titularitat de l’habitatge.
□ Cèdula d’habitabilitat.
□ Número compte corrent.
□ Còpia últimes factures subministraments.
□ Butlletí llum.
□ Rebut IBI.
□ Justificant revisió/ manteniment caldera o escalfador.
□ Certificat d’Eficiència Energètica.
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