Llista de les AAVV de Sant Andreu-Sagrera de persones interessades en accedir a promocions
d’Habitatge Protegit de Compra a CASERNES.
ANNEX 1.
Dades de la persona sol·licitant
Nom i Cognoms

Sexe
Home

NIF / NIE

Data de naixement

Estat Civil

Dona

Adreça

Població

Codi Postal

Telèfon 1

Telèfon 2

Correu - e

Casella 455(*) IRPF2012

Ha presentat "Volant de residència" ?
SÍ
NO

Casella 465 IRPF 2012

Ha presentat "Certificat Històric de Residència"?
SÍ
NO

Dades de la parella o cosol·licitant
Nom i Cognoms

Sexe
Home

NIF / NIE

Data de naixement

Estat Civil

Dona

Adreça

Codi Postal

Correu - e

Població

Telèfon 1

Telèfon 2

Casella 455(*) IRPF2012

Casella 465 IRPF 2012

Ha presentat "Volant de residència" ?
SÍ
NO

Ha presentat "Certificat Històric de Residència"?
SÍ
NO
(*) alternativament : ingressos bruts anuals

Assabentat/da amb les bases que regeixen el procediment per a conformar les Llistes
de les persones interessades en accedir a promocions d'Habitatge Protegit al barri,
MANIFESTO EL SEGÜENT:
1.- Que estic interessat/da en formar part d'aquesta Llista
2.- Que estic interessat/da en l'adjudicació d'un habitatge protegit i els seus annexos
3.- Que sóc
3.1 resident en un dels barris del Districte 9 - Sant Andreu de
Barcelona ciutat amb una antiguitat mínima de residència de 2 anys.
3.2 resident en l'estat espanyol.
Accepto les condicions establertes a les presents bases i m'obligo a complir-les en
tots els seus extrems
D'acord amb l'aticle 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals
seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s'inclouran als fitxers de què disposa la FAVB a fi
de l'adjudicació d'un habitatge protegit. Amb la vostra signatura consentiu expressament al tractament de
les dades personals proporcionades per a la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició adreçant un escrit i fotocòpia del DNI a: SOGEUR, Plaça de Sant Agustí Vell 2-4, 08003
Barcelona

Data:

Signatura de les persones sol·licitants.

