SOLICITUDE DE CERTIFICADO DE BENS E/OU DE EXISTENCIA DE DÉBEDAS CO CONCELLO

I. Datos identificativos do solicitante

Apelidos e nome ou razón social1

NIF/CIF

Enderezo de notificación

Poboación

Código Postal

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

Fax:

II. Datos do representante
NIF

Apelidos e nome2

Solicita (marcar cunha X)
A emisión de certificado de existencia de débedas co Concello de Fene a nome do titular dos datos
identificativos indicados no apartado I.
A emisión de certificado de bens a nome do titular dos datos identificativos indicados no apartado I.

III. Procedemento para o que solicita o certificado

Fene, a
de
201
Asdo3.: (sinatura do interesado ou representante)

Documentación a axuntar coa solicitude
-Fotocopia do NIF/CIF do titular dos datos identificativos indicados no apartado I da solicitude.
-Fotocopia da documentación xustificativa da petición do certificado.
Normas para a cumprimentación da solicitude

(1) Apelidos e nome ou razón social: No caso de persoa xurídica deberá consignarse o nome da Sociedade
ou Entidade, nunca o nome comercial ou nome do Director, Xerente ou Apoderado.

(2) No caso de representante: Debe presentarse coa solicitude unha fotocopia do NIF do representante e os
documentos que acrediten a representación.

(3) Sinatura: No caso de persoa xurídica esixirase a sinatura do representante/s legal/is.
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 FENE, con dirección PRAZA DO ALCALDE RAMON SOUTO GONZALEZ S/N,
15500 - FENE (A CORUÑA); SECRETARIA@FENE.GAL.
1.- dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE FENE é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos
RB, S.L. có que poderá contactar en SECRETARIA@FENE.GAL.
2.- 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
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: CONCELLO DE FENE non cederá os seus datos de carácter persoal.
5.- 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.
CONCELLO DE FENE dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia
solicitude ou solicitar os nosos formularios, nas nosas instalacións ou por correo electrónico en SECRETARIA@FENE.GAL, sempre
acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

