Núm. D'Entrada
( A omplir a l'Oficina Local d'Habitatges
de Castelldefels)

Sol.licitud
Nom i Cognoms /Nombre y Apellidos

DNI/NIF/NIE/Passaport

Adreça/Direcció

Telèfons/Teléfono

Correu electrònic /Correo electrónico

C.P.Població / C.P.Población

Registre Únic

Lloguer Social

Rehabilitació

Cèdules d'Habitabilitat

Habitatges de Protecció Oficial

Exposo/Expongo

Sol.licito / Solicito

Habitatges C/General Palafox
Assessorament

Presento la documentació següent /Presento la documentación siguiente:

Per això, demano que la meva petició sigui degudament atesa.
Por eso ,solicito que sea debidamente atendida mi petición

Signatura/ Firma
Localitat i data/Localidad y fecha:

Imprimir dues copies i presentar a l'Oficina Local per a la seva Validació
“Us comuniquem que les dades introduïdes en la sol:licitud seran incorporades en un fitxer, el responsable del qual es Castelldefels Projeccions S.A., amb l’objectiu d’oferir els serveis
propis de la seva activitat .Poden exercir els vostres drets d'Oposició ,cancel.lació ,modificació o accès mitjançant un comunicat remès a Castelldefels Projeccions S.A PtgeCaramelles
nº2 titular
Castelldefels.Email:
olh@olhcastelldefels.com
“El
consenteix expressament
el tractament de les seves dades amb la finalitat de que Castelldefels Projeccions S.A pugui atendre els objectius indicats així com, dins l’àmbit de
les
seves competències i del tractament privat , la cessió alws organismes públics i entitats de caràcter públic en el compliment de les seves competències en l''ambit de l'habitatge , així
com
Le comunicamos que los datos intorducidos en la solicitud serán incorporados a un fichero cuyo responsbale es Castelldefels ProjeccionsS.A,con el objetivo de ofrecer los servicios
propios de su actividad.Puede ejercer sus derechos de oposición,cancel.lació,modificación o acceso mediante un comunicado remitido a Castelldefels Projeccions S.A
Ptge.Caramelles,2 Castelldefels.Email:olh@olhcastelldefels.com
" El titular consiente expresamente el tratamiento de sus datos con la finalidad de que Castelldefels Projeccions S.A pueda atender los objetivos indicados así como, dentro del ámbito
de su competencia y del tratamiento privado, la cesión a los organismos públicos i entidades de caràcter público en el cumplimiento de sus competencias en el ámbito de la vivienda,
así como las compañias aseguradoras con la finalidad de formalizar las pólizas de seguros oportunas.

