
FULL D´AUTORITZACIÓ D´ACCÉS A EMBARCACIÓ

Jo, Sr./Sra............................................................................... amb DNI, ................................ 

Propietari/a de l´embarcació  ................................. situada a l’amarratge ................. del Port de Mataró, 

(Aporto Fotocòpia del D.N.I. de la persona titular)

DECLARO QUE AUTORIZO

al Sr./Sra. .............................................................................  amb DNI Nº                                

que actua:

    En nom propi: Familiar o conegut/da de la persona titular

    En nom propi (Règim d´Autònoms)

    Com  representant legal de l’empresa denominada.                                                

    Com a treballador/a de l´empresa denominada.                                                          

    Com a tècnic/a o perit per encàrrec del Sr./Sra. o empresa denominada                           

(Aporto Fotocòpia del D.N.I. de la persona autoritzada)

a accedir a l´interior de la meva embarcació, únicament als efectes de la realització de la següent tasca: 
Feu clic o toqueu aquí per escriure text. I tanmateix,

DECLARO QUE AUTORITZO

Al personal del Consorci Port Mataró a facilitar l’accés al pantalà ............... del Port de Mataró i a la perso-
na autoritzada, per tal de que pugui accedir a la meva embarcació.

Així mateix, EXONERO al Consorci Port Mataró de qualsevol incidència que es pugui derivar d´aquest accés 
a l´interior de la meva embarcació.

A Mataró, en data  ......./........./..............

Nom i cognoms Feu clic o toqueu aquí pet     Nom i cognoms Feu clic o toqueu aquí per escrext.

Signatura de LA PERSONA TITULAR                  Signatura de la PERSONA AUTORITZADA

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018) [Més info a www.portmataro.org]
 
Responsable del tractament: CONSORCI PORT DE MATARÓ - NIF Q5856419F - Passeig del Callao s/n,  08301  Mataró 
Email: info.portmataro@gencat.cat– Delegat de Protecció de Dades: dpd.portmataro@gencat.cat 
 
Tractem les seves dades amb la finalitat de prestar els nostres serveis vinculats amb la gestió del Port de Mataró. La legitimació per tractar-les es troba en el 
compliment d’obligacions legals relacionades amb la gestió del port. Les  dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les  obligacions 
legals. Cedirem les dades a la Generalitat de Catalunya, a la Guardia Civil, a l’Agència Tributària i al Punt d’Inspecció Fronterer del Port de Barcelona. La nega-
tiva a facilitar que les seves dades siguin tractades comportarà la impossibilitat de poder atorgar la present Autorització o que aquesta resulti ineficaç, amb 
les conseqüències legals que segons Dret corresponguin.
Pot accedir a les seves  dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, així com demanar-nos més informació sobre el 
tractament de dades, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça. Igualment, es pot dirigir a l’APDCAT per presentar una reclamació si ho considera oportú.

Ps Callao s/n, 08301 Mataró (Barcelona)CIF: Q5856419F
Telf.: 93 755 09 61 - Email: info.portmataro@gencat.cat

CONSORCI PORT DE MATARÓ

http://www.portmataro.org
mailto:mailto://info.portmataro%40gencat.cat?subject=
mailto:mailto://dpd.portmataro%40gencat.cat%20?subject=
mailto:?subject=

	Casilla de verificación 7: Off
	Campo de texto 45: 
	Campo de texto 46: 
	Campo de texto 47: 
	Campo de texto 48: 
	Campo de texto 49: 
	Campo de texto 50: 
	Campo de texto 51: 
	Campo de texto 52: 
	Campo de texto 53: 
	Campo de texto 54: 
	Campo de texto 55: 
	Campo de texto 56: 
	Campo de texto 57: 
	Campo de texto 58: 
	Campo de texto 59: 
	Campo de texto 60: 
	C20: Off
	C21: Off
	C22: Off
	C23: Off
	C24: Off


