ÁREA/DEPARTAMENTO XESTIÓN
DO PADRÓN DE HABITANTES

Concello de Mugardos
(A Coruña)

AUTORIZACIÓN INDEFINIDA * PARA SOLICITUDE DE CERTIFICADOS/VOLANTES
PADRONAIS COLECTIVOS.
*A presente autorización pode ser revocada por calquera das persoas asinantes mediante unha solicitude
expresa.

AS PERSOAS ABAIXO ASINANTES, MAIORES DE IDADE NON INCAPACITADAS, que figuran inscritas

no/a mesmo/a enderezo/folla padronal, AUTORIZAN a calquera delas a obter a información
necesaria para a inclusión dos seus datos padronais no informe ou certificado de
empadronamento colectivo que solicite.
NOME E APELIDOS

NIF/NIE/PASAPORTE

SINATURA

O presente documento débese acompañar da fotocopia do DNI dos/das autorizantes.
A presente autorización deberá ser amosada ao persoal funcionario no momento en que se solicite o certificado ou volante
padronal. A persoa solicitante deberá aportar o DNI orixinal.
A presente autorización ten carácter permanente, mentras non sexa revocada por algún dos/as asinantes ou mentras non varíe
a relación de persoas maiores de idade polos diversos motivos:
a) Alta de novas persoas maiores de idade
b) Maioría de idade das persoas que cando se cumprimentou o presente documento eran menores e polo tanto non o asinaron.
c) Outros casos non contemplados.
É por elo que cando aconteza algunha destas circunstancias, deberán cumprimentar unha nova autorización con todas as
persoas que consten empadronadas na vivenda en dito momento.

Mugardos, ........ de ............................... de ............

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 o
Concello de Mugardos, con dirección Avda. Galicia, 45, 15620-Mugardos; correo@mugardos.gal
1.—FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán empregados 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.
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.
2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga a realizar a solicitude de prestación do servizo.
3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS: O Concello de Mugardos non cederá os seus datos de carácter persoal.
4.- DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o
consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.
O Concello de Mugardos dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos
formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

