Sol·licitud d’accés a la informació pública
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern

DADES PERSONALS
Nom

Primer cognom

NIF/NIE/Passaport

Direcció de correu electrònic

Localitat

Segon cognom

Província

Codi Postal

País

SOL·LICITUT
Informació que sol·licita

A quin organisme desitja dirigir la seva sol·licitud

NOTIFICACIONS I RECEPCIÓ DE LA INFORMACIÓ (Marqui una opció)
Desitjo ser notificat a través del Portal de Transparència
Desitjo ser notificat per correu postal

________________________, ____de________de20___

Firmat:________________________________

Les dades personals que facilita en el procediment de sol·licitud de dret d'accés a la informació pública són tractades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016. D'acord amb aquest reglament, ha de donar la seva consentiment perquè aquestes dades personals puguin ser
utilitzats per la Direcció General de Governança Pública (Secretaria d'Estat de Funció Pública) amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d'accés a la informació pública de
l'Administració General de l'Estat. les seves dades personals no es comunicaran a tercers. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició dirigint-se al
responsable del tractament.
Don el meu consentiment per al tractament de les meves dades personals.

INSTRUCCIONS PER AL SOL·LICITANT (al revers de l'imprès)
El dret d'Accés a la Informació, regulat en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació i bon govern, assisteix a totes les persones degudament identificades a
obtenir informació pública que inclou els continguts o documents, qualsevol que sigui el seu
format, que obrin en poder d'algun dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació de la norma
abans esmentada i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.
Mitjançant la presentació d'aquest formulari en qualsevol dels registres presencials de
l'Administració Local del municipi de Marratxí i en els previstos en l'art. 16 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment Administratiu comú de les administracions públiques, Un. S'inicia
el procediment per a l'exercici del seu dret d'accés a la informació pública.
La sol·licitud ha de dirigir-la a l'òrgan administratiu o entitat que tingui la informació, dins l'àmbit
de l’Administració Local del municipi de Marratxí:
 Ajuntament de Marratxí
 Marratxí XXI
 Institut de Comunicació de Marratxí (icom)

També por exercir el seu dret d’accés a la informació pública a través del Portal de Transparència
(http://transparents.marratxi.es)

