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DECLARACIÓ D´INSCRIPCIÓ AL CENS ELECTORAL ELECCIONS AL 
CONSELL RECTOR IMPD 2021 

 
 

Nom 
Cognoms 
amb DNI o NIE 
i data de naixement.  
adreça (Barcelona ciutat) 
Codi postal 
Adreça electrònica 
Telèfon  
 
DECLARA 

Que la/les tipologia/es de discapacitat/s que té reconeguda/es són:

(física, trastorn mental, intel·lectual, auditiva, visual) 

 

  

l 
 
 
 
PROTECCIÓ DE DADES 
 
De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de  de desembre, de Protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, vostè consent expressament a 
que l’Ajuntament de Barcelona actuant com a responsable del tractament, 
incorpori les seves dades personals als fitxers: 050 “Participació ciutadana” i 
370 “Cens de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat” per a les 
següents finalitats: 

Gestionar les consultes dels usuaris i atendre qualsevol sol·licitud que ens faci 
arribar a través dels formularis habilitats a la web o qualsevol altre mitjà de 
contacte. 

Gestionar les subscripcions a les que els usuaris es donin d’alta. 

Fer comprovacions al padró de Barcelona per validar el dret a vot. Aquestes 
comprovacions es duen a terme mitjançant les següents dades: DNI, codi 
postal i data de naixement. Aquestes dades no s’utilitzaran amb posterioritat. 
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Elaborar anàlisis estadístiques, mesuraments i estudis de mercat sobre els 
processos de participació, els usuaris i les seves necessitats, tendències, 
interessos i preferències. 

Remetre comunicats informatius (com l’enviament del butlletí electrònic): Al 
moment de la recopilació de dades personals se li demanarà el seu 
consentiment per poder enviar-li informació sobre les activitats, continguts i 
processos relacionats amb la present plataforma. L'usuari podrà revocar el seu 
consentiment en qualsevol moment, comunicant el seu desig de no rebre més 
comunicacions tot seguint les instruccions que s'indiquen en el peu de 
cadascun dels enviaments que rebi. 

Gestió de l’emissió dels vots i l’organització d’aquests. 

Signant aquesta declaració vostè també autoritza expressament el tractament 
de les seves dades per la finalitat indicada.  

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació o supressió (dret a 
l´oblit), limitació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de 
l’Ajuntament: pl. de Sant Jaume, núm. 1, 08002 Barcelona, indicant clarament 
en l’assumpte “Exercici de dret LOPD”.  

 

 

Signatura  

 
 
 
 
 
DNI o NIE: 
 

Barcelona,  de/d’    de 2021 
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