Ajuntament de la Ciutat d'Algemesí
L'Ajuntament d'Algemesí, com a responsable del tractament de les seues dades, l'informa que podran ser utilitzades per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. La legitimació està basada en l'exercici de poders públics atorgats a
aquesta entitat i el consentiment de l'interessat. Es cediran dades, si és el cas, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que
encomana la normativa administrativa. De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades a Espanya, els interessats podran exercir els seus drets reconeguts del
tractament mitjançant instància presentada davant el Registre General de l'Ajuntament d'Algemesí. Informació addicional: http://www.algemesi.es/va/page/proteccio-de-dades
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PROGENITOR PER A INSCRIPCIÓ O CANVI
PH-03-001-003 DE DOMICILI DE MENORS NO EMANCIPATS EN EL PADRÓ MUNICIPAL
SENSE RESOLUCIÓ JUDICIAL REFERENT A LA GUARDA I CUSTÒDIA

Nom i Cognoms

DNI/NIE

Domicili d'empadronament
A efectes de realitzar la inscripció padronal o el canvi de domicili, segons consta en el full padronal que
s'acompanya, respecte dels meus fills menors d'edat, que a continuació es relacionen:
Nom i Cognoms

Data de naixement

DNI/NIE

DECLARE BAIX LA MEUA RESPONSABILITAT:
• Que tots dos progenitors ostentem la guarda i custòdia del menor/els menors anteriorment citats.
• Que no existeix resolució judicial que es pronuncie sobre la guarda i custòdia.
• Que concorre impossibilitat de poder comptar amb la signatura de l'altre progenitor i el menor/els menors
estan convivint amb mi.
• Que dispose de capacitat legal suficient per a dur a terme la inscripció padronal o canvi de domicili.
Així mateix, quede enterat que la inexactitut, falsetat o omisió en el contingut d'aquesta declaració o en les dades o
documents que acompanyen a la mateixa, podrà donar lloc a les responsabilitats civils o administratives que
corresponguen.
Algemesí ,
(signatura)

1. En cas de no disposar de DNI/NIE, es farà constar algun dels documents d'acreditació de la identitat a què es refereix l'art. 16.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local
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