Oferta d’habitatge per lloguer social del Consell Comarcal del Berguedà
1. Dades de l’oferent d’habitatge
Nom i cognoms

DNI/NIE

Municipi

Codi Postal

Adreça

Telèfon

Adreça electrònica

Telèfon mòbil

2. Dades de l’habitatge
Adreça

Municipi

Codi Postal

Superfície

Any de construcció

Número d’habitacions

m²
Disposa de mobiliari?

Ascensor?

Plaça de pàrquing o garatge?

Sí

Sí

Sí

No

No

No
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3. Documentació que cal aportar
Formulari degudament emplenat i signat.
Fotocòpia del DNI/NIF del/s propietari/s.
Fotocòpia de l’escriptura.
Cèdula d’habitabilitat, o comprovant que s’està tramitant.
Certificat d’eficiència energètica, o comprovant que s’està tramitant.
Nota simple del Registre de la Propietat
Fotocòpies dels últims rebuts pagats:


IBI



Taxa d’escombraries



Comunitat de veïns



Subministraments (aigua, llum i gas)

Signatura

Berga,

de/d’

20

He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES:
Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques, i a l’article 11 de LO 3/2018 de Protecció de Dades Personals i de Garantia
dels Drets Digitals, les vostres dades seran tractades per part del Consell Comarcal del Berguedà [P0800015J], que n’és el responsable, com segueix:

Responsable del
tractament:

Finalitat del
tractament:

Consell Comarcal del Berguedà
C/ Barcelona, 49, 3r - 08600 Berga (Barcelona)
Tel. 93 821 35 53 ccbergueda@ccbergueda.cat

Dades de contacte del
delegat de Protecció de
Dades

dpd@ccbergueda.cat
C/ Barcelona, 49, 3r – 08600 Berga
(Barcelona)
Tel. 93 821 35 53

Borsa d’habitatge pel lloguer social del Berguedà

Legitimació:

La legitimació és el consentiment exprés.

Destinataris:

No se cediran dades a tercers, excepte consentiment previ del titular, obligació prevista en normativa o interès legítim

Drets:

Podeu exercir, en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació, a retirar el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte
de decisions individualitzades automatitzades. Tots són reconeguts i conferits per la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Cal que envieu la vostra sol·licitud al delegat de
Protecció de Dades o mitjançant els tràmits disponibles a la seu electrònica http://www.bergueda.cat/
Si ho estimeu oportú, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del web:
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Termini de
conservació:

El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment.
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