Núm. expedient:

Autorització per a sol·licitar dades a organismes oficials de la unitat de convivència
OFIDEUTE (assessorament i intermediació/mediació en deutes hipotecaris o de lloguer)

Dades de la persona de la unitat de convivència que presenta l’autorització
Nom

Cognoms

Tipus de via

Nom de la via

Codi Postal

Població

Número

Bloc

Escala

NIF / NIE
Pis

Porta

Autoritzo
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i les entitats col·laboradores que hagin signat conveni a efectes de tramitar i
dur a terme l'assessorament i intermediació/mediació en deutes hipotecaris o de lloguer, per consultar les dades
personals declarades pel sol·licitant en el formulari i en el seu cas, les següents dades, tant del sol·licitant, com de la
resta de membres de la unitat de convivència:
• En cas de persones físiques les dades d'identificació, de residència, el grau de discapacitat i dades de
dependència. En el cas de persones jurídiques les dades d'identificació, de representació, i dades de l'immoble
al qual fa referència la sol·licitud.
• El patrimoni, els ingressos que constin a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), l'Agència Tributària
de Catalunya (ATC), i les prestacions socials públiques que es percebin de la Generalitat de Catalunya, de
l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Servei
Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).
• Els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'AEAT, de deutes amb l'ATC i de les obligacions
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i les dades de la vida laboral de la TGSS.
• Els certificats d'ocupació i atur del SOC.
Si us voleu oposar podeu marcar la casella que apareix a continuació, però en aquest cas haureu d’aportar la
documentació acreditativa necessària.
M’oposo a la consulta de les dades esmentades.
Aquesta autorització concedida pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit dirigit a l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya.
Localitat i data

,

Signatura de la persona que presenta l’autorització

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Agència de l'Habitatge de Catalunya C/Diputació, 92, 08015 Barcelona
http://agenciahabitatge.gencat.cat/ / dpo.ahc@gencat.cat

Finalitat: Tramitar i gestionar sol·licituds i procediments en matèria d'habitatge
Legitimació: Exercici de poders públics
Destinataris: Les dades es poden comunicar a les autoritats de control pertinents i a les entitats que tinguin la funció
d'encarregades del tractament.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, així com altres drets,
d'acord amb la informació addicional.
Informació addicional: A l'apartat "Protecció de dades" del web de l'Agència (enllaç a l'espai Informació addicional
sobre el tractament de dades personals).
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