Les dades de caràcter personal aportades per la persona interessada quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers del Consell Insular d'Eivissa amb el fi previst en el procediment o actuació de què es tracti. Així mateix se us informa de la possibilitat d'exercir els
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que es disposa a l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999). / Los datos de carácter personal aportados por la
persona interesada quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros del Consell Insular d'Eivissa con el fin previsto en el procedimiento o actuación de que se trate. Asimismo se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo lo cual de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal (BOE nº 298, de 14 de diciembre de 1999).
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Sol·licitant / Solicitante
Nom i llinatges o raó social / Nombre y apellidos o razón social

NIF / CIF

Adreça a efectes de notificació / Domicilio a efectos de notificación

Codi / Código postal Província / Provincia

Telèfon / Teléfono

Localitat / Localidad

e-mail

Representant / Representante
Nom i llinatges o raó social / Nombre y apellidos o razón social

NIF / CIF

Adreça a efectes de notificació / Domicilio a efectos de notificación
Codi / Código postal Província / Provincia

Telèfon / Teléfono

Localitat / Localidad
e-mail

EXPÒS: / EXPONE:
Que som el titular del vehicle matrícula / Que soy el titular del vehículo
i necessito un duplicat de la
Targeta d’Inspecció Tècnica pel següent motiu / y necesito un duplicado de la Tarjeta de Inspección Técnica por el
siguiente motivo:
Per haver extraviat la documentació anterior

Per rehabilitació després de baixa definitiva

Por haber extraviado la documentación anterior

Por rehabilitación después de baja definitiva

Per haver deteriorat la documentació anterior

Per adjudicació per subasta oficial

Por haber extraviado la documentación anterior

Por adjudicación por subasta oficial

Per sostracció de la documentació
Por sustracción de la documentación

I, per tot això, SOL·LICIT: / Y, por todo lo cual, SOLICITO:
Un duplicat de la Targeta d’Inspecció Tècnica del meu vehicle.

Documents que s’adjunten / Documentos que se adjuntan:
Permís de circulació/ Antecedents tràfic
Declaració jurada d’extraviament de la TIT
Denúncia de sostracció
Autorització de representació
Altres / Otros:

Eivissa,

de

3 Facsímils número de bastidor
Declaració jurada de deteriorament de la TIT
Acta de adjudicació

TIT deteriorada
Declaració responsable
Ofici de tràfic

de

(Signatura / Firma)

PRESIDÈNCIA DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA/PRESIDENCIA DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA

