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INSTÀNCIA SOL·LICITUD INFORME D’ARRELAMENT SOCIAL
SOL·LICITANT / REPRESENTANT
Sol·licitant:

NIE/Passaport:

Nom i cognoms

Representant:

DNI/NIE:

Nom i cognoms

AVÍS
Correu electrònic:

Telèfon:

NOTIFICACIÓ

☐ Electrònica

☐ En paper

DIRECCIÓ POSTAL (omplir en cas de notificació en paper)
Adreça:

C.P:

Població:

Província:

EXPOSA
Que per a tramitar una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social necessita un
informe que acredite la seua integració social d’acord amb el previst en l’article 124.2 del RD 557/2011 de 20 d’Abril, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració
social, després de la seua reforma per Llei Orgànica 2/2009 (en davant, [BOE-A-2011-7703]).

DEMANA
La emissió del corresponent informe d’arrelament social.

DADES I DOCUMENTS PRECEPTIUS
1) ADJUNTA (Consultar extracte d’annotació registral)

Signatura

Picanya

Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Picanya
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Les dades per vostè facilitats seran tractats per l’Ajuntament de Picanya, en
qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de portar la gestió i
atenció dels usuaris dels serveis i ajudes socials.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en
l'exercici dels poders públics o competències conferits o, si escau, la necessitat
de compliment d'una missió realitzada en interès públic.
Les dades de categoria especial (salut, violència de gènere, origen racial o ètnic,
entre uns altres) que, si escau, poguera proporcionar, s'entendrà que
l’Ajuntament de Picanya està autoritzat, de forma explícita per al tractament.
Les dades seran incloses en la història social i seran conservats durant el termini
de temps que establisca la normativa autonòmica. No obstant açò, les dades
podran ser conservats, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interès públic, finalitats de
recerca científica i històrica o finalitats estadístiques.
Així mateix, informem que les seues dades podran ser cedits o comunicats a les
entitats públiques locals, autonòmiques o estatals, a les quals siga necessari o
obligatori cedir aquests per a poder prestar la deguda atenció del servei sol·licitat,
així com en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i seguiment
d'aquest servei. En tot cas, les dades podran ser cedits o comunicats en els
supòsits previstos, segons Llei.
Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si
escau, Oposició. A aquests efectes, haurà de presentar un escrit en el Registre
d'Entrada de l’Ajuntament: Plaça Espanya, 1 – 46210, Picanya, València o, si
escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@picanya.org.
En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, així
mateix, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia
del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant
representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la
representació i document identificatiu del mateix.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades
personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de
Protecció de Dades (www.agpd.es).

