Model de sol·licitud per acreditar la formació com a Responsable de
Grup de Consumidors Reconeguts com Experts

En/Na.................................................................................., amb D.N.I.............................,
de ........ anys, membre de la colla .............................. des de ........., amb domicili a
efectes de notificació a ....................................................................................................,
.............................................................................................................................................
núm. de telèfon ......................., e-mail ....................................

Autoritza a que les seves dades d’identitat personal puguin ser consultades a través
el Sistema de Verificació de Dades, en els termes establerts pel Reial Decret 522/2006,
de 28 d’abril, pel qual es suprimeix l’aportació de fotocòpies del document de identitat
en els procediments administratius de l’Administració general de l’Estat i dels seus
organismes públics.
De no deixar constància del consentiment per a la consulta de les dades mitjançant el
marcat amb una “X” de la casella inicial del paràgraf anterior, haurà d’acompanyar-se
fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, o de la targeta d’estudiant, de la targeta
d’identitat d’estranger, o de la targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió.
En el cas de ciutadans de la Unió Europea o Estats que formin part en l’acord sobre
l’Espai Econòmic Europeu o de qualsevol altre Estat al qual s’estengui el Conveni
Internacional el règim previst per als anteriors, presentaran còpia del seu certificat de
registre, al qual hauran d’acompanyar tanmateix còpia del seu Document Nacional
d’identitat o passaport, documents que hauran d’estar en vigor
SOL·LICITA,
Prendre part en el curs de formació per esdevenir responsable de Grup de Consumidor
Reconegut com Expert que tindrà lloc el dia ..... de .............. de 201..... a ...................., i
si s’escau l’hi sigui emesa la corresponent certificació acreditativa.

A ....................., a ..... de .............. de 201.....
Signatura,

Segell de la Colla

Les dades consignades en aquest document seran tractades d’acord amb el que disposa
la Llei Orgànica 1571999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter
Personal

Sr. Director de l’Àrea d’Indústria i Energia, Delegació del Govern a Catalunya

