SOL·LICITUD DE VALIDACIÓ DE PODERS
SOL·LICITANT
Persona física

DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Persona jurídica
NIF

Denominació social

Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal

Localitat:

Municipi:

Província

País:

Telèfon

Fax:

SOL·LICIT:
La validació de l’escriptura de poder que s’adjunta
Per a la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
(ROLECE).
Per formalitzar fiances i constituir garanties i avals davant l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
En favor de les persones següents:
Llinatges i nom

Pl. del Rosari, 5, entl. i 1a planta
07001 Palma
Tel. 971 17 95 95
advocax@ajuridic.caib.es
http://advocacia.caib.es

NIF/NIE

DOCUMENTACIÓ
Documentació que s’ha d’adjuntar:
Escriptura original de poder o còpia legitimada per un notari.
Fotocòpia del DNI de l’apoderat o apoderats per a qui se sol·licita la validació.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb 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 amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, s’informa del tractament de dades personals que conté aquesta
sol·licitud.
Finalitat del tractament. Expedició de document en el qual s’acredita la comprovació per part de l’Advocacia
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les facultats o poders d’una o diverses persones físiques
per actuar en nom i representació d’una determinada persona jurídica en la realització de determinades
actuacions davant l’Administració de la Comunitat Autònoma, d’acord amb l’article 24 del Decret 74/2016, de
23 de desembre, pel qual es regula l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Responsable del tractament. Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Destinataris de les dades personals. No se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació
legal o interès legítim d’acord amb el Reglament general de protecció de dades.
Termini de conservació de dades personals. Indefinit.
Altres informacions rellevants. El tractament de dades possibilita la verificació d’atorgament d’avals i
assegurances de caució per part d’entitats financeres i societats de garantia recíproca a favor de tercers.
Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els
seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no
inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que
estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el responsable del tractament, mitjançant el
procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu
Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).
Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, la
persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets»
davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma;
a/e: protecciodades@dpd.caib.es).
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