Imprimir formulario

Registre Mercantil de Lleida
SOL.LICITUD DE CERTIFICAT
(S’ha d’omplir pel sol.licitant i entregar per tal que s’arxivi al tancament de l’horari laboral d’Oficina)

DADES DEL SOL.LICITANT O INTERESSAT
Nom i cognoms:________________________________________________________________________________________________
Domicili: __________________________________________________________________________________
N.I.F./T.Resid: ___________________________________ Telèfon: ___________________________________
Correu electrònic: ___________________________________________________________________________
DADES PER A FACTURACIÓ (Si són diferents a les del Sol.licitant)
Nom i cognoms:________________________________________________________________________________________________
Domicili: __________________________________________________________________________________
N.I.F./T.Resid: ___________________________________ Telèfon: ___________________________________
Correu electrònic:___________________________________________________________________________

IRPF: sí ☐ no ☐
Sol.licita CERTIFICAT referent a la següent societat:
Denominació

C.I.F.

(Especificar quin tipus de certificat es desitja:)

☐ Dades Generals i vigència.
☐ Órgan d’administració.
☐ Firma digital AEAT.
☐ Literal.
☐ Estatuts.
☐ Inscripció. ________
☐ D’altres (especificar): _____________________________________________________________________________
Si es volen comptes anuals, marqui amb una creu els/l’exercici/s desitjat/s.
COMPTES ANUALS

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ALTRES

I als efectes MANIFESTA:
Que té interès legítim en la informació que sol.licita per la següent causa (és imprescindible indicar-la):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Que, a efectes de la L.O. 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal queda informat
que:
1.- Les dades personals expressades al present document s’incorporaran als llibres del Registre i als fitxers que es portin en
base a l’anterior, essent responsable el Registrador, i essent l’ús i finalitat del tractament el previst expressament en la
normativa registral. La informació continguda només podrà ésser comunicada en els supòsits previstos legalment, o amb
objecte de satisfer les sol.licituds de publicitat formal que es formulen d’acord amb la legislació registral.
2.- Sempre que resulti compatible amb la legislació específica del Registre, es reconeix als interessats els drets d’accés,
rectificació, cancel.lació i oposició establerts en la Llei Orgànica citada, podent exercir-los dirigint un escrit a la direcció del
Registre.
3.- L’obtenció i tractament de les seves dades en la forma indicada, és condició necessària per a la prestació d’aquests
serveis.
Lleida, ___________________________ de 20____.
(SIGNATURA)
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