SERVEI D’INFORMES I ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES (SIAT)
SOL·LICITUD

1. Dades del sol·licitant
Entitat local:

NIF:

Representant:

Càrrec:

E-mail:

Telèfon:

Adreça:

Població:

CP:

Comarca:

2. Informe o assistència tècnica que se sol·licita
Objecte del servei sol·licitat:
Emplaçament:
Breu explicació detallada:

3. Documentació tècnica que s’adjunta

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA ONE DRIVE1

Sí

No

4. Dades contacte per a la prestació del servei
Àrea/Regidoria:
Persona de contacte:
E-Mail:

Telèfon:

1

En el cas que la mida de la documentació tècnica que s’adjunta sigui superior a 25Mb, cal indicar-ho
en aquest apartat per tal que se us doni accés al ONE DRIVE que la Diputació ha creat amb aquesta
finalitat per a cada ens local.

1

5. Declaració:
Que l’ens promotor coneix i accepta tot allò establert en el document d’implantació del Servei
d’Informes i Assistències Tècniques (SIAT), aprovat per la Junta de Govern núm. 8/2021, en sessió de
caràcter ordinari de 15 de març de 2021, que podeu consultar a l’apartat de Serveis Tècnics de la web
de la Diputació.

6. Petició
Se sol·licita que el Servei d’Informes i Assistències Tècniques (SIAT) atengui la sol·licitud de suport
tècnic presentada.

A la data de la signatura electrònica
(Signatura)

D’acord amb la regulació vigent en matèria de protecció de dades i garantia dels drets digitals l’informem que les
seves dades personals recollides en aquest formulari seran tractades per Diputació de Lleida, que actua com a
responsable del tractament, amb la finalitat de tramitar i/o resoldre la vostra sol·licitud o procediment. La licitud del
tractament es basa en el compliment d’una obligació legal, d’una missió d’interès públic i/o en l’exercici de poders
públics conferits d’acord amb el que disposa l’article 6 RGPD. Podeu consultar tant la finalitat com la legitimació
d’aquest tractament mitjançant aquest enllaç info@diputaciolleida.cat .
No es preveuen comunicacions, cessions ni transferències a tercers de les seves dades tret d’obligació legal. Les
seves dades es conservaran el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recavades i en tot
cas seguint les instruccions de gestió documental i arxiu de la Diputació de Lleida. Finalment també se l’informa que
en qualsevol moment pot exercitar els drets que la norma li atorga i que son els d’accés, rectificació, supressió i
portabilitat de les seves dades, així com els d’oposició i limitació del tractament de les mateixes, mitjançant petició
escrita, acompanyada de còpia del DNI, adreçada a Diputació de Lleida, Carrer del Carme 26 25007 de Lleida i/o a
través de correu electrònic adreçat a dpd@diputaciolleida.cat o, en segona instància, davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades apdcat@gencat.cat. Aquests drets també podran ser exercitats a traves de la Seu Electrònica de
Diputació de Lleida de la forma i amb les condicions establertes.

IL·LM. SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA
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