Registre Mercantil i de Béns Mobles de Lleida

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS i SOL.LICITUD D’INSCRIPCIÓ
Dades del PRESENTANT:
Nom i cognoms o raó social:
DNI o CIF:
Domicili*:
Població:
Email:

CP:

Tfn:

*El presentant manifesta aquesta com adreça hàbil a efectes de notificacions, de conformitat amb l’artícle 322 de la Llei Hipotecària.

Denominació social y CIF de l’entidad a que es refereix el document presentat

DOCUMENT que es presenta:
PÚBLIC

ADMINISTRATIU

PRIVAT

JUDICIAL

Notari o Autoritat ………………………………………………………………………………………………….… Data …………………………….. Número …………………

A efects del procediment registral:
1º.- Sol.licita la qualificació i inscripció del documents que presenti, una vegada que, si s’escau, els reemborsi al Registre
després de completar el requisit previ de la liquidació o autoliquidació de l’impost corresponent, y aporti, si s’escau, els
documents complementaris o títols previs pendents d’inscripció (art. 255 i 18 C.Com.)
2º.- Consent la inscripció parcial d’acord amb l’article 63 del Reglament del Registre Mercantil.
3º.- D'acord amb el que preveu l'article 322 de la Llei hipotecària, es designa com a adreça hàbil a l'efecte de notificacions
la detallada en la secció PRESENTANT també acceptant la notificació realitzada per correu electrònic.
En el cas que el document es qualifiqui amb defectes, està d'acord que, si la documentació requerida no és retirada o
completada dins dels deu dies següents a la notificació de la mateixa, s'enviarà al seu càrrec sense despatxar per a que
s’esmenin els defectes observats. En cas de qualificació favorable, estic d'acord amb la pràctica de la inscripció
corresponent dins el període de validesa de l’assentament de presentació, sense notificació de la mateixa.

,

de

de

Signatura:

Es fa constar que la Certificació expedida pel Registrador Mercantil serà l'únic mitjà per a acreditar fefaentment el contingut dels assentaments i altres documents arxivats o dipositats en el Registre. (Article
77 del
Reglament del Registre Mercantil)
2. Queda prohibida la incorporació de les dades que consten en la present informació registral a fitxers o bases de dades informàtiques per a la consulta individualitzada de persones físiques o jurídiques,
fins i tot expressant la font de procedència. (Instrucció de la DGRN 17/02/98; BOE 27/02/98)
3. A l'efecte del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, “RGPD” queda informat:
- Les dades personals expressades en la present sol·licitud i en els documents presentats seran objecte de tractament i incorporats als Llibres i arxius del Registre, el responsable del qual és el Registrador,
sent l'ús i fi del tractament els recollits i previstos expressament en la normativa registral, la qual serveix de base legitimadora d'aquest tractament.
- La informació en ells continguda només serà tractada en els supòsits previstos legalment, o a fi de satisfer i facilitar les sol·licituds de publicitat formal que es formulin d'acord amb la normativa registral,
així com per a facturar els serveis sol·licitats.
- El període de conservació de les dades es determinarà d'acord amb els criteris establerts en aquesta normativa registral, resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat i instruccions
col·legials. En el cas de la facturació, els períodes de retenció es determinaran d'acord amb la normativa fiscal i tributària aplicable. En tot cas, el Registre podrà conservar les dades per un temps superior
als indicats conforme a aquests criteris normatius en aquells supòsits en què sigui necessari per l'existència de responsabilitats derivades de la prestació servei.
- Quan resulti compatible amb la normativa específica i aplicable al Registre, es reconeix als interessats els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat establerts en el RGPD podent
exercitar-los dirigint un escrit a la direcció del Registre. De la mateixa manera, l'usuari podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): www.agpd.es. Sense perjudici d'això,
l'interessat podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades del Registre, dirigint un escrit a l'adreça dpo@corpme.es
- L'obtenció i tractament de les seves dades, en la forma indicada, és condició imprescindible per a la prestació dels serveis.

