SOL·LICITUD DE DOCUMENTACIÓ D’OBRES/COMPULSES

En / Na _____________________________________________________amb DNI núm. ___________________
De l’empresa _________________________________________________amb CIF núm. ___________________
Càrrec a l’empresa ________________________Domicili ____________________________________________
CP ____________ Municipi ____________________________________________ Tel. ___________________
En qualitat de:

Promotor / Contractant

Propietat
Tècnic de l'expedient
SOL·LICITA la compulsa dels següents documents:
Imprès a compulsar:

Nº de còpies:

Imprès a compulsar:

Nº de còpies:

Imprès a compulsar:

Nº de còpies:

imprès a compulsar:

Nº de còpies:

imprès a compulsar:

Nº de còpies:

imprès a compulsar:

Nº de còpies:

Els Certificats Finals d’Obra inclouen els seus annexes

DADES DE L’EXPEDIENT:
Nº de Visat: ____________________________________________________________________________________
Emplaçament: __________________________________________________________________________________
Nom i número de col·legiat de l’expedient: ____________________________________________________________
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:

Fotocopia NIF/CIF
Documents acreditatius de la propietat (escriptures, compra-venda, etc)
Documents acreditatius del representant / autoritzat (poders, actes, carta d'autorització, etc)
Altres

VSDO-15

Barcelona, ___ d_ ___________________ de 20__

Les dades que ens faciliti i aquelles que es puguin obtenir de la seva relació amb nosaltres l´informem i ens autoritza a que s´incorporin a un fitxer o fitxers
responsabilitat del COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, amb les següents finalitats: (i)
manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió relacionada amb la seva sol·licitud (ii) qualsevol altre finalitat que pugui estar legítimament
relacionada i/o sigui obligatòria legalment. Així mateix les seves dades podran ser comunicades en cas que existeixi obligació legal i/o contractual per a les
finalitats esmentades. Si ens facilita dades de tercers, o ens les facilita en el futur, ens garanteix que, amb caràcter previ, haurà informat i obtingut el
consentiment de cada tercer en relació a l´aquí exposat. Podrà exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit
acompanyant còpia de document oficial que l'identifiqui al COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA,
amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021, Barcelona, o enviant un correu electrònic a informació@apabcn.cat indicant en el sobre o en l’assumpte
del missatge: Protecció de Dades.

