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SOL·LICITUD D’ALTA 

 

En/Na ____________________________________________, actuant en nom i 

representació de _______________________________________, amb NIF/CIF 

núm. ________, amb domicili al carrer 

___________________________________, núm. ______  de  

___________________________________, com a propietari/a de la finca 

situada a la partida anomenada _____________________________ i situada al 

polígon ________   parcel·la _______  d’una superfície  de ________ Has, 

demano l’ALTA de l’esmentada finca com a sòcia de la Comunitat de Regants de 

Móra d’Ebre. 

 

LA COMUNITAT DE REGANTS DE MÓRA D’EBRE I TOT EL SEU PERSONAL ES 

COMPROMET A TRACTAR DE FORMA ABSOLUTAMENT CONFIDENCIAL TOTES LES 

SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL SEGONS L’ESTABLERT EN L’ARTICLE 28 

DEL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES UE 2016/679 (RGPD) I LA 

LLEI ORGANICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES 

PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS (LOPDGDD). 

 

En compliment del que es disposa en el RGPD i LOPDGDD, el titular d'aquest consentiment 
autoritza a LA COMUNITAT DE REGANTS DE MÓRA D’EBRE a tractar les seves dades 
personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i 
informada. De la mateixa manera, el titular d'aquest consentiment ha estat informat de les 
següents dades: 
 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: 

COMUNITAT DE REGANTS DE MÓRA D’EBRE    NIF: G4302786 

C/ PLAÇA DE LA DEMOCRÀCIA, s/n 43740  MÓRA D’EBRE  (TARRAGONA) Telèfon: 977 

40 32 96 

Pot contactar amb la Comunitat de Regants de Móra d’Ebre dirigint-se per escrit a l'adreça 
de correu: info@regantsmoradebre.com 
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FINALITAT DEL TRACTAMENT: COMUNITAT DE REGANTS DE MÓRA D’EBRE tractarà 
la informació facilitada per a la gestió sol·licitada i per a la gestió administrativa 
corresponent. 
 
CONSERVACIÓ: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és 
sol·liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les 
obligacions legals. 
 
DESTINATARIS: Les seves dades seran tractades per LA COMUNITAT DE REGANTS DE 
MÓRA D’EBRE i empreses encarregades del tractament o entitats col·laboradores i 
prestadors de serveis. 
 
DRETS: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves 
dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions 
individuals automatitzades, dirigint-se a la Comunitat Regants de Móra d’Ebre, per escrit, a 
l'adreça de correu: info@regantsmoradebre.com, havent-se d'identificar degudament i 
sol·licitar clarament el dret a exercir. 
 

AUTORITZA amb aquesta signatura a tots els tractaments anteriorment descrits. 

 

AUTORITZA l’enviament d’informació a LA COMUNITAT DE REGANTS  DE 

MÓRA D’EBRE. 

 

AUTORITZA les comunicacions per mitjans electrònics (imprescindible 

haver comunicat un telèfon mòbil i una adreça electrònica) a LA COMUNITAT DE 

REGANTS  DE MÓRA D’EBRE. 

 

Móra d’Ebre,  

 

Signat:  
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