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MASSANASSA
DECLARACIÓ RESPONSABLE I
AUTORITZACIÓ D'ACCÉS AL REGISTRE
CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y
AUTORIZACIÓN DE ACCESO AL REGISTRO
CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES

IDENTIFICACIÓ

IDENTIFICACIÓN

Nom i Cognoms

Nombre y Apellidos

Adreça
C.Postal

Població

Dirección

NIF / CIF

Población

Nacionalitat

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Nacionalidad

DECLARACIÓN RESPONSABLE

No haver sigut condemnat en sentència ferma per
cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals,
així com per tracta d'éssers humans amb fins
d'explotació sexual.

No haber sido condenado en sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad
sexuales, así como por trata de seres humanos con
fines de explotación sexual.

CONSENTIMENT EXPRÉS

CONSENTIMIENTO EXPRESO

S'autoritza a l'Ajuntament de Massanassa a l'accés a la
informació penal que sobre la meua persona puga
demanar-se davant del Registre Central de
Delinqüents Sexuals o, a falta d'això, davant del
Registre Central de Penals dependent del Ministeri de
Justícia, tot això en compliment del que establix
l'article 13.5 de la Lei Orgànica 1/1996, de 15 de
gener, de Protecció Jurídica del Menor, de
modificació parcial del Codi Civil i de la Llei
d'Enjudiciament Civil, en la redacció donada per la
Llei 26/2015, de 28 de juliol. L'autorització
concedida
podrà
ser
revocada
mitjançant
comunicació a l'Ajuntament de Massanassa.

Se autoriza al Ayuntamiento de Massanassa al acceso
a la información penal que sobre mi persona pueda
recabarse ante el Registro Central de Delincuentes
Sexuales o, en su defecto, ante el Registro Central
de Penales dependiente del Ministerio de Justicia,
todo ello en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley
26/2015, de 28 de julio. La autorización concedida
podrá ser revocada mediante comunicación al
Ayuntamiento de Massanassa.

Òmpliga aquesta instància amb lletra clara i llegible.
En compliment de l’art. 5 de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de
dades de caràcter personal, l'informem que les
dades de caràcter personal i la informació facilitada
per vosté seran incorporades i tractades en un fitxer
informatitzat del que és responsable l’Ajuntament,
la finalitat del qual és facilitar la gestió
administrativa que li és pròpia. Vosté podrà, en tot
moment, i de conformitat amb la legislació vigent,
exercir els seus drets d’accés, rectificació i
cancel·lació mitjançant sol·licitud dirigida a este
Ajuntament.

Rellene esta instancia con letra clara y legible. En
cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, sobre protección de datos de
carácter personal, le informamos que los datos de
carácter personal y la información facilitada por
usted serán incorporadas y tratadas en un fichero
informatizado del que es responsable el
Ayuntamiento, cuya finalidad es facilitar la gestión
administrativa que le es propia. Usted podrá, en
todo momento, y de conformidad con la legislación
vigente, ejercer sus derechos de acceso,
rectificación y cancelación mediante solicitud
dirigida a este Ayuntamiento.

_________________, ___ de _______________ de ______

Signatura

Firma

SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MASSANASSA
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