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CLÀUSULES INFORMATIVES CONSENTIMENT DE DADES PERSONALS PER 
INCLOURE ALS FORMULARIS DE RECOLLIDA DE DADES DE SERVEIS 
SOCIALS  
 
 
Jo,   ................................................................................................   amb documentació 

núm.  .............................., resident al municipi de Sant Andreu de la Barca, carrer  

....................................................................., núm..........             

 

DECLARO QUE 
 
Prèviament a la recollida de les meves dades personals, he estat informat/da de 

l’existència del fitxer de Serveis Socials Bàsics, de l’Ajuntament de Sant Andreu de la 

Barca, amb la finalitat de la gestió de la informació dels usuaris i de les seves 

sol·licituds als serveis socials d’atenció primària municipal. 

Dono el meu consentiment a tractar les meves dades personals per tramitar la meva 

sol·licitud, així com a  dur a terme la comunicació de les dades personals que siguin 

necessàries, als efectes de la correcta atenció personal i assistencial a Serveis Socials 

Bàsics  i a tots aquells altres professionals i entitats que es considerin necessaris per a 

la globalitat de les intervencions i per la coordinació entre els equips de professionals. 

En tots els casos es garantirà el deure de secret i la confidencialitat de la informació 

tractada.  

Així mateix autoritzo a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a efectuar les 

consultes necessàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Seguretat 

Social a l’efecte de comprovar que es compleixen les condicions requerides per a 

l’accés al recurs sol·licitat i a revisar-les fins a l’extinció del recurs.  

Les dades que consten en aquest document i les que siguin facilitades verbalment 
amb posterioritat, així com la resta de dades necessàries per a la correcta i adequada 
prestació del servei, passen a formar part del fitxer esmentat i són de caràcter 
voluntari, tot i que la negativa a facilitar-ne algunes, pot dificultar o produir la 
impossibilitat de prestació del servei. 
 
Així mateix, se m’ha informat de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit 

presentat en el Registre General de l’Ajuntament de  Sant Andreu de la Barca , situat 

al   Plaça de l'Ajuntament, 1.     

 

Sant Andreu de la Barca, ...... de ........................ de 20 

Signat: 
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