“FORMULARIO DE SOLICITUDE DE CERTIFICADO DE EMPADROAMENTO"
SOLICITUDE:
INDIVIDUAL
CERTIFICADO DE EMPADROAMENTO
COLECTIVO
DATOS DO SOLICITANTE:
NOME:

APELIDOS :

DNI:

ENDEREZO:

CP:

LOCALIDADE:

TELÉFONO:

E.MAIL:

Normas da solicitude:
-

Cubrir a ficha cos seus datos persoais e envíalo a info@concellodeguitiriz.com
Axuntar a fotocopia do DNI.
Unha vez feita a solicitude debese facer efectivo o pago das taxas:
1,80 € Certificado de empadroamento individual.
3,61€ Certificado de empadroamento colectivo.

O pago pódese facer de xeito presencial no momento de vir a recoller o certificado,
ou ben mediante ingreso no número de conta ES20 2080 0122 4631 1000 0022 e
enviar o xustificante de pago a info@concellodeguitiriz.com , tras a súa recepción
enviarase certificado ao enderezo ao enderezo ou e.mail arriba indicado.
Asdo.

En Guitiriz a ..... de ............... de 20
A /A ALCALDESA PRESIDENTA CONCELLO DE GUITIRIZ
Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS.De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos ,
informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é
CONCELLO DE GUITIRIZ , coa dirección RÚA DO CONCELLO Nº4 ,27.300 Guitiriz
(Lugo); correo electrónico do DPD: info@concellodeguitiriz.com
1. FINALIDADE DO TRATAMENTO: os datos serán utilizados para prestarlle o
servizo solicitado na presente instancia.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a
imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado.
2.PRAZO DE CONSERVACIÓN : Os datos facilitados conservaranse durante o
tempo necesario para poder atender a súa solicitude , así como para dar cumprimento
legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo.
3. LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo
consentimento que nos outorga ao realizar a solicitude de prestación do servizo.
4.DESTINATARIOS DE CESIÓNS: Non se cederán os datos de carácter persoal,
salvo por obriga legal.
5. DEREITOS: Vostede pode exercer os seus dereitos de protección de datos en
calquera momento; para elo, pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar ao
CONCELLO DE GUITIRIZ o formulario de exercicio de dereitos, sempre
acompañado dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
6.INFORMACION ADICIONAL: Pode solicitar por correo electrónico a información
adicional e detallada sobre Protección de Datos ou consultala en
https://www.concellodeguitiriz.com/gl/content/política-de-protección-de-datos

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

