Àrea de Promoció econòmica - Habitatge
Sol·licitud
Servei:

Incloure una vivenda a la xarxa de mediació

Data Sol·licitud:

Marqui la casella, si vol rebre les notificacions relacionades amb aquest assumpte únicament per mitjans electrònics
*

Sol·licitant
DNI/NIF:

Cognoms i Nom:

Domicili:

Població:

Telèfons:
Actuant com:

/

/

e-mail:

Propietari/a
En representació del propietari/a:

NIF

*

En cas que la persona que realitzi la sol·licitud actuï com a representant del propietari/a de l’habitatge, caldrà adjuntar un document que ho autoritzi i
certifiqui.

Dades de l’habitatge
Adreça:

Població:

Descripció
Metres totals

Antiguitat

Conservació

Pàrquing

Hab. Dobles
Hab. Individuals

Saló

Cuina

Sala-cuina

Banys

Lavabos

Terrassa

Balcons

Traster

Safareig

Rebedor

Subministraments
Alta Aigua

Gas

Tipus de Calefacció

Té Ascensor

Telèfon

Llum

Mobiliari
Moblat

Semi-moblat

Buit

Amb Electrodomèstic

Armaris empotrats

Altres

Dades econòmiques
Preu lloguer

Fiança

Observacions

Altres
S’accepta la tinença d’animals de companyia?

SI

NO

Observacions

El sol·licitant demana:


Que l’habitatge descrit més amunt sigui inscrit a la Borsa d’Habitatge de l’Alta Ribagorça, gestionada pel Consell Comarcal de l’Alta
Ribagorça.



Que la Xarxa de Mediació realitzi les gestions d’intermediació per aconseguir un arrendatari per a la vivenda que es posa a disposició, i
les de tramitació del contracte d’arrendament i assegurances de caució i multirisc de conformitat amb les directrius, objectius i pautes de
funcionament de la Xarxa.

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça - Av. Victoriano Muñoz, 48 - 25520 El Pont de Suert - Tel. 973 690 353, c/e: habitatge@ccar.ddl.net

pàg. 1

Àrea de Promoció econòmica - Habitatge
Declaració del sol·licitant
1.

Dono el consentiment per al tractament de les dades personals (representant i/o propietari/a) que figuren en aquesta sol·licitud en els
termes definits en la informació sobre protecció de dades especificada en l’annex 1 d'aquest document.

2.

SI

3.

Estic assabentat que la xarxa de mediació del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça quedarà exempta de les funcions i responsabilitats de
mediació entre arrendador i arrendatari durant la vigència del contracte d’arrendament de la vivenda.

4.

Autoritzo a publicar a webs i xarxes socials les imatges d'interior i exterior de l'immoble descrit en aquesta sol·licitud

NO

Autoritzo a, l'enviament de comunicacions informatives de serveis, notícies, esdeveniments i altra informació del
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, bé sigui per canals convencionals o digitals.
Aquest consentiment es podrà revocar en qualsevol moment tal i com es descriu en el punt 5 de la informació sobre
protecció de dades especificada en l’annex 1.

I perquè així consti, signo la present sol·licitud:

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça - Av. Victoriano Muñoz, 48 - 25520 El Pont de Suert - Tel. 973 690 353, c/e: habitatge@ccar.ddl.net

pàg. 2

Àrea de Promoció econòmica - Habitatge

ANNEX 1

Informació sobre protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l'informa dels següents aspectes relacionats amb el
tractament de les dades personals facilitades en aquest document i, si s’escau, les dades contingudes en la documentació aportada:
1.

El responsable del tractament de les seves dades personals és el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça:
CIF
: P7500013C
Adreça postal
: Av. Victoriano Muñoz, 48, 25520 el Pont de Suert
Telèfon
: 973 690 353
Correu electrònic : consell@ccar.ddl.net
Les dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD) son: Telèfon: 647 46 06 89 i adreça de correu electrònic: dpd@ccar.ddl.net.

2.

La finalitat d'aquest tractament de dades és:
Gestionar la xarxa de mediació per al lloguer social.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no ens sol·liciti la supressió o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions
legals.

3.

La legitimació d'aquest tractament de dades és el consentiment de la persona interessada que es podrà revocar en qualsevol moment tal i com es descriu
en el punt 5.
Tota la informació requerida en aquest document és necessària per a la prestació del servei sol·licitat.

4.

Les seves dades seran cedides a les respectives companyies asseguradores, a fi de formalitzar les corresponents pòlisses, a altres administracions
públiques d'acord amb les seves competències, així com als encarregats de tractament que contracti el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça per dur a
terme el servei objecte de la sol·licitud.
No hi haurà transferències a tercers països.

5.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament,
supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada en el punt 1 o a
l’adreça de correu electrònic: lopd@ccar.ddl.net, adjuntant còpia del DNI.
Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

