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En/Na _______________________________________________________________________________, 

amb NIF / NIE ________________________________________, mitjançant aquest document autoritzo 

En/Na. _________________________________________________________________________, 

gestor/a administratiu/a, col·legiat/da al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya amb el 

número  ____________, per a que, en nom i interès meu, tramiti el duplicat del meu permís de 

conducció davant la Direcció General de Trànsit. En especial, l’autoritzo per a que fixi com a domicili a 

efectes de tota mena de notificacions i comunicacions de la DGT, la següent 

adreça:____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

         

Igualment, declaro que conec i consento que les dades que subministro poden incorporar-se a fitxers 

automatitzats dels quals seran responsables el gestor/a administratiu/va al qual he atorgat el mandat, el 

Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i el Consejo General de Colegios de Gestores 

Administrativos de España, amb l’únic objectiu de prestar els serveis professionals consistents en la 

tramitació del duplicat del permís de conducció i el compliment per part d’aquests de les obligacions 

derivades del tràmit encarregat. No obstant això, el gestor administratiu es reserva el dret de custòdia i 

conservació de les dades personals recollides amb finalitats de compliment d’obligacions legals exigides 

per la normativa tributària, laboral, civil o mercantil, així com per a l’atenció o exercici de reclamacions 

i/o accions judicials. Conec els drets que m’emparen, a la portabilitat de les meves dades, al seu accés, 

rectificació, supressió, limitació i oposició, que puc fer efectius adreçant-me al Consejo General de 

Colegios de Gestores Administrativos de España a l’adreça electrònica consejo@consejogestores.net, o 

per correu postal al carrer Mayor nº 58, 28013 de Madrid, així com els drets per interposar les 

reclamacions que considereu oportunes davant l’Agencia Española de Protección de Datos, en els 

termes previstos a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 

2016.  

 

 

 __________________________ ,  ___________ d ______________________ de ____________ 

 

 

 

Signat: En/Na _______________________________________ 
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