ANNEX II: SOL·LICITUD
D’HABILITACIÓ

ANNEX II
Sol·licitud d’habilitació per a ser proveïdor o fabricant de suports d’usuaris sense
contacte (SUS) de PVC i de Cartró Habilitats en el Sistema T-mobilitat.

Dades de la persona que formula la sol·licitud (amb poders suficients):
Cognom i nom: ........................., ..............

DNI: ..................

Persona jurídica en nom de la qual intervé, si s’escau:
Nom de la raó social: ....................
Domicili seu social: .......................
Població i CP: ...........................

NIF: ...................
Telèfon: .............
Fax: ..................

Domicili / adreça de correu electrònic a efectes de notificacions:
....................................................................

Documentació que aporta segons els següent índex detallat:
- .........................
- .........................
- .........................

A ..........., a ........................

_____________________
Sr./a .......................
Empresa ................

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES I BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT (Reglament (UE)
2016/679 general de protecció de dades)
El tractament lícit de les seves dades personals per l’Autoritat del Transport Metropolità, necessàries per a
la gestió de l’habilitació per a ser proveïdor/fabricant de suports d’usuaris sense contacte (SUS) de PVC i de
Cartró Habilitats en el Sistema T-mobilitat, es fonamenta en l’exercici de poders públics, derivat d’una
competència legalment atribuïda.
El citat tractament es realitzarà per l’ATM amb les dades mínimes necessàries, respectant la finalitat de les
dades recollides i limitant la seva conservació a les finalitats del tractament previstes i informades.
Responsable
tractament
Finalitat
tractament

del

AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

del

Habilitació per a ser proveïdor/fabricant de suports
d’usuaris sense contacte (SUS) de PVC i de Cartró
Habilitats en el Sistema T-mobilitat.

Exercici de drets de
les
persones
interessades

D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les
dades, limitació i d'oposició al tractament, davant de
l'adreça de correu electrònic: atm@atm.cat

Pot
consultar
informació ampliada i
detallada
en
la
informació a sota
relacionada

Informació ampliada i detallada sobre el tractament de dades personals relativa a l’activitat de
tractament: Habilitació per a ser proveïdor/fabricant de suports d’usuaris sense contacte (SUS) de PVC i
de Cartró Habilitats en el Sistema T-mobilitat.
Responsable del tractament
Identificació: AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
Direcció: carrer Muntaner número 315-321, 08021 de Barcelona.
Correu electrònic de contacte: atm@atm.cat
Finalitat del tractament
Gestionar l’habilitació per a ser proveïdor/fabricant de suports
d’usuaris sense contacte (SUS) de PVC i de Cartró Habilitats en el
Sistema T-mobilitat.
Terminis/Criteris de conservació de les dades: durant el
manteniment de la relació de proveïdor amb l’ATM i fins que no
existeixin possibles responsabilitats derivades de la relació.
Base jurídica de la licitud del Exercici de poders públics conferits a l’ATM, d’acord amb les
tractament
competències atribuïdes pels seus Estatuts, aprovats per Acord de
Govern de la Generalitat de Catalunya de data 21 de febrer de
2017.
Categories de dades: dades identificadores, relatives a les
característiques personals i professionals.
Destinataris de les dades
Destinataris de cessions de dades: només estan previstes
exclusivament les derivades del compliment d’obligacions legals.
Destinataris de transferències internacionals de dades: no estan
previstes.
Encarregats del tractament: no està previst.
Drets
de
les
persones Els interessats poden exercir el dret d'accés a les seves dades
interessades
objecte de tractament per l’ATM, de rectificació de dades errònies o
inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no
siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la
portabilitat de les dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la
limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas
únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de
reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la
seva situació particular, els interessats podran oposar-se al
tractament de les seves dades. L’ATM deixarà de tractar les dades,
excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de
possibles reclamacions.
Aquests drets poden exercir-se enviant un missatge a l'adreça de
correu electrònic: atm@atm.cat

