ÁREA/DEPARTAMENTO XESTIÓN
DO PADRÓN DE HABITANTES
Concello de Mugardos
(A Coruña)

PADRÓN DE HABITANTES
SOLICITUDE DE CERTIFICACIÓNS E VOLANTES DE EMPADRONAMENTO
Nome e Apelidos............................................................................................................................................................................
con D.N.I................................................................ e enderezo en.................................................................................................
Concello...............................................C.P...................................Teléfono de contacto.............................................................
Correo electrónico…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
S O L I C I T A :
C E R T I F I C A D O D E E MP A D R O N A ME N T O
INDIVIDUAL

COLECTIVO (*)

V O L A N T E D E E MP A D R O N A ME N T O
HISTÓRICO

De:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
(Só no caso de non ser o/a propio/a solicitante e deberá achegarse autorización expresa)
Mo t i v o p o l o q u e s e s o l i c i t a : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dou o meu consentemento expreso para que os datos persoais, que aparecen na presente solicitude, sexan
empregados para poder prestar o servizo solicitado na presente instancia.
Autorizo a comprobación de oficio por persoal do Concello de Mugardos e para xestións exclusivamente municipais, da
vixencia (6 meses) dos datos dende a expedición do certificado.

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

SI

NON

RECIBIN A DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.
DATA_________________________
DNI___________________________
SINATURA:

(*) INFORMACION PARA CERTIFICACIÓNS E INFORMES COLECTIVOS:
Resolución de 17 de febrero de 2020, da Presidencia do Instituto Nacional de Estatística e da Dirección Xeral de Coordinación Autonómica e Local,
pola que se dictan instrucións técnicas aos Concellos sobre xestión do padrón municipal.
. ◦ Para a expedición de certificacións e informes colectivos, comprensivos de todas as persoas inscritas nun mesmo domicilio, será necesario
dispor do consentemento de todos os/as inscritos/as na vivenda. Cando as inscricións sexan posteriores á entrada en vigor do Regulamento
xeral de protección de datos, ésto é, 25.05.2016, e se teña informado da posible cesión dos datos dos afectados a un terceiro con interese
lexítimo e se dispoña da autorización dos empadronados na mesma vivenda outorgada na folla padronal, non será necesario aportar de novo
dito consentemento. Noutro caso, deberá cumprimentarse e asinarse o reverso do presente documento, aportando a documentación requerida.
+ En caso de que se atopen inscritos fillos/as menores será necesario aportar a documentación que xustifique a relación: libro de familia ou
certificado de nacemento. En caso de separación ou divorcio: resolución xudicial que acredite que se obstenta a guarda e custodia acompañada
de declaración responsable; se ésta é compartida, será necesaria a autorización do outro proxenitor acompañada da súa fotocopia do DNI. (En
caso de imposibilidade de poder contar coa sinatura do outro proxenitor deberá acompañar declaración responsable).
◦ De non dispoñerse da autorización ou documentación anteriormente indicada, só poderá facerse constar no certificado ou recollerse no informe
o número de persoas inscritas xunto co solicitante

SR/A. ALCALDE/ALCALDESA-PRESIDENTE/A DO CONCELLO DE MUGARDOS (A CORUÑA)
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.

ÁREA/DEPARTAMENTO XESTIÓN
DO PADRÓN DE HABITANTES
Concello de Mugardos
(A Coruña)

AUTORIZACIÓN a:

Consignar os datos do/a interesado/a que figura no anverso da presente como suxeito do certificado.

_______________________________________________________con

NIF/NIE/PASAPORTE

__________________________ que figura inscrito no meu mesmo enderezo, a obter a
información necesaria para a inclusión dos meus datos padronais no seu informe ou certificado de
empadronamento colectivo.
NOME E APELIDOS

NIF/NIE/PASAPORTE

AUTORIZA

(De cada unha das restantes persoas que
figuran na mesma folla padronal que a/o
solicitante)

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SINATURA DA PERSOA MAIOR
DE IDADE/SINATURA DE
AMBOS PROXENITORES NO
CASO DAS PERSOAS MENORES
DE IDADE

O presente documento débese acompañar da fotocopia do DNI do/da autorizante e a súa validez limítase a esta
solicitude.
O/A autorizado/a deberá acreditar a súa identidade.

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.

