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Full d’inscripció al cens de primàries
de MÉS per Mallorca

INSCRIPCIÓ

Emplenau amb majúscules

DNI / NIE

Nom i llinatges
Adreça
Localitat

Codi postal

Data de naixement

Telèfon(s)

Municipi

Adreça electrònica
Sol·licit la inscripció al cens electoral de les eleccions primàries de MÉS per Mallorca,
previstes per a la confecció de les llistes electorals del Parlament de les Illes Balears,
del Consell de Mallorca, del Parlament Europeu i, si escau, de les eleccions locals al
meu municipi, per als comicis prevists al 2019.
Vull exercir el meu vot presencialment, al municipi de
Declar que som major de 16 anys, que no form part de cap partit polític d’àmbit supramunicipal i que assumesc els principis bàsics de MÉS per Mallorca, disponibles a primaries.mespermallorca.cat
Signat,

Lloc

dia

,

mes

de

de 2018.

Si VOLEU rebre informació relativa a les activitats de MÉS per Mallorca, marcau la següent casella.
25 d’octubre de 2018 a les 00.00h
La inscripció al cens electoral finalitza el dijous,
. Un cop tancat els cens per a cada
procés de primàries, no es podrà canviar la modalitat d’exercici de vot (presencial o electrònic, ni el municipi de votació).
Per exercir el vot electrònicament, s’ha de fer la inscripció electrònica al portal primaries.mespermallorca.cat

Informació sobre protecció de dades personals
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest formulari d’inscripció al cens de Primàries de MÉS per Mallorca per als comicis al 2019.
MÉS per Mallorca es compromet a respectar la confidencialitat de les de les vostres dades.
Responsable del tractament:
MÉS per Mallorca
Destinataris de les dades personals:
no se cediran les dades a tercers.
Termini de conservació de les dades personals
: fins a la finalització del procés electoral del qual es fa esment a la present sol·licitut.
Exercici de drets i reclamacions:
la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació,
d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de
retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del tractament esmentat abans, enviant
un correu electrònica a primaries@mespermallorca.cat
Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la
«Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

