Departament de Presidència
Consell de Mallorca

Sol·licitud Targeta Gent Gran
Dades de la persona sol·licitant
65 anys o més

Pensionista entre 60 i 64 anys

Llinatge 1

Llinatge 2

Data de naixement

Domicili (carrer/plaça/avinguda, número i porta)

CP

Localitat

Telèfon fix

Nom

Municipi

Província

Adreça electrònica

Telèfon mòbil

Dades a efectes de notificacions
Domicili (carrer/plaça/avinguda, número i porta)
CP

Localitat

Municipi

Província

Documentació que s’adjunta
Fotocòpia del DNI/NIE
Certificat d’empadronament
Justificant de la pensió si té entre 60 i 64 anys
DECLAR sota la meva responsabilitat: que les dades que figuren en aquesta sol· licitud són certes i AUTORITZ
el Departament de Presidència, perquè les comprovi.
SOL·LICIT: que em concediu la Targeta Gent Gran.
Les dades personals recollides en aquest document seran tractades de conformitat amb el Reglament Europeu (UE)
2016/679 de Protecció de Dades. Davant la persona que en sigui responsable del tractament es podrà exercir, entre
d’altres, els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament.

,

Signatura

Palau Reial, 1 - 07001 Palma
Tel. 971 17 35 00
www.conselldemallorca.cat

d

de 20

Departament de Presidència
Consell de Mallorca

Clàusula informativa i de consentiment en matèria de protecció de dades de caràcter
personal
D’acord amb el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i en la resta de disposicions aplicables, us informam que les
dades de caràcter personal i l’adreça de correu electrònic contingudes en la sol·licitud de la Targeta Gent Gran i
imprescindibles per prestar el servei sol·licitat, s’incorporaran a les activitats corresponents de tractament del
Consell Insular de Mallorca amb la finalitat de fer la gestió de la Targeta Gent Gran i remetre comunicacions
pròpies d’interès i necessàries per executar-la.
La legitimació del tractament pot basar-se en el consentiment de les persones interessades i/o en la necessitat per prestar serveis relatius a l’execució de la Targeta Gent Gran i/o en el compliment d’una obligació legal.
Les dades obtingudes únicament seran objecte de cessió, si escau, amb el consentiment previ de la persona
interessada o en compliment d’una obligació legal amb la finalitat recollida en la normativa.
La persona afectada pel tractament de les dades personals pot exercir els seus drets d’accés, de rectificació,
de supressió, de limitació i/o d’oposició al tractament i a la portabilitat de les dades, en la forma prevista en
la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, davant l’òrgan responsable del fitxer. En el
supòsit de desconèixer aquest òrgan, pot trametre la sol·licitud a l’adreça de correu electrònic
promociosociocultural@conselldemallorca.net.
Així mateix, té el dret de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el
supòsit de considerar que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Presentar la sol·licitud suposa que autoritzau el Consell de Mallorca a obtenir d'ofici els documents que l'han d'acompanyar (DNI, certificat d'empadronament, justificant de la pensió si teniu entre 60 i 64 anys). Si denegau el permís
expressament, heu d'aportar la documentació esmentada.

Palau Reial, 1 - 07001 Palma
Tel. 971 17 35 00
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