C O N C E L L O D E C A R B A L L E D O (LUGO)
Plaza V. Portomeñe, 1 I 27520 A BARRELA (Carballedo) LUGO
Teléfs.: 982 46 62 01 I Fax: 982 46 63 52
E-mail: info@concellocarballedo.es

INSTANCIA XERAL DE SOLICITUDE
NOME/RPTE E RPTADO

APELIDOS

DNI/CIF

ENDEREZO
Nº TLF/FAX

CORREO ELECTRÓNICO

EXPOÑO

SOLICITO

Carballedo, ___ de ___________ de 20___

Asdo.ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CARBALLEDO, LUGO
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CONSENTIMENTO E DEBER DE INFORMAR AOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Fun informado de que esta Entidade vai tratar e gardar os datos achegados na instancia e na documentación que a
acompaña para a realización de actuacións administrativas.
Información básica sobre protección de datos
Responsable Concello de Carballedo
Finalidade Tramitar procedementos e actuacións administrativas.
Destinatarios Cederanse datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos Encargados do Tratamento dos
Datos. Non hai previsión de transferencias a terceiros países.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información
adicional.
Información Adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte
dirección
http://carballedo.sedelectronica.es/privacy
Presto/Non presto (Subliñe o que proceda) o meu consentimento para que os datos achegados na instancia e na
documentación que a acompaña poidan ser utilizados para o envío de información de interese xeral.
Información básica sobre protección de datos
Responsable Concello de Carballedo
Finalidade Principal Informar sobre as actividades que se realizan polo Concello de Carballedo
Destinatarios Cederanse datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos Encargados do Tratamento dos
Datos. Non hai previsión de transferencias a terceiros países.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información
adicional.
Información Adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte
dirección
http://carballedo.sedelectronica.es/privacy#note6
Firma
PRESTA O SEU CONSENTIMENTO para que a entidade realice consultas dos datos do solicitante/representante a
través da Plataforma de Intermediación de Datos e outros servizos interoperables.
Firma

En _________________________ Data

(dd/mm/aaaa)

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
INFORMACIÓN ADICIONAL (LEXITIMACIÓN ART. 6.1.E REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE
DATOS INTERESE PÚBLICO)
Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?
Responsable:
Identidade: Concello de Carballedo [P2700900J]
Dirección Postal: Plaza V. Portomeñe, 1 / A Barrela. Carballedo. 27520 Lugo
Teléfono: 982466201
Correo electrónico: info@concellocarballedo.es
Delegado de Protección de Datos
Datos de contacto: deliapla@yahoo.es
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Trámite electrónico (pode consultar por nome de trámite na seguinte url:
http://carballedo.sedelectronica.es/dossier)
Formulario de Contacto co Delegado de Protección de Datos
Correo postal: Rexistro Xeral. Plaza V. Portomeñe, 1 / A Barrela. Carballedo. 27520 Lugo
Con que finalidade tratamos os seus datos?
Nesta Entidade tratamos a información obtida coa finalidade de poder tramitar os expedientes administrativos e as
actuacións derivadas deles.
Por canto tempo conservaremos os seus datos?
Almacenamos os datos durante o tempo necesario para poder cumprir coas obrigacións legais que encomenda a
normativa administrativa, e sempre,cumprindo polo menos co tempo mínimo de conservación da información. Será de
aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación.
Existencia de decisións automatizadas?
Esta Entidade pode tomar decisións automatizadas baseadas na cobertura legal que lle outorga o artigo 41 da Lei
40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. Sería calquera acto ou actuación realizada
integramente a través de medios electrónicos no marco dun procedemento administrativo e na que non interveña de
forma directa una persoa.
Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais?
A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha misión que é realizada en interese público ou no
exercicio de poderes públicos, de conformidade coa Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo
Común.
A que destinatarios comunicaranse os seus datos?
Os datos comunicaranse a outras Administracións Públicas sempre que sexa necesario para cumprir cos fins
enumerados anteriormente, sempre que exista normativa legal que o ampare.
Ademais, a Entidade ten contratada a ferramenta XESTIONA con a empresa ESPUBLICO SERVIZOS PARA A
ADMINISTRACIÓN LOCAL S.A. que é o encargado de o tratamento de os datos segundo o contrato de encargo
asinado entre as partes.
Cales son os seus dereitos en relación cos datos facilitados?
Calquera persoa ten dereito a obter información sobre se nesta Entidade se están tratando os seus datos persoais ou
non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, o prazo de conservación dos seus datos,
mesmo a obter una copia dos datos obxecto do tratamento. Así mesmo, ten dereito de rectificación, á limitación do
tratamento, supresión, a obter información e á portabilidade)
Os interesados poderán exercer os dereitos enumerados nos parágrafos anteriores, a través dos formularios dispoñibles
na sede electrónica desta entidade ou remitindo á mesma un escrito por correo postal.
Trámite electrónico (pode consultar por nome de trámite na seguinte url:http://carballedo.sedelectronica.es/dossier)
Cando podo exercer o dereito de reclamación ante a Autoridade de Control?
Poderá presentar reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente,
especialmente cando non obteña satisfacción no exercicio dos seus dereitos, mediante escrito dirixido á Axencia
Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid ou ben accedendo á súa sede electrónica:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
Políticas de cookies?
Poderá acceder á política de cookies na sede electrónica da Entidade:http://carballedo.sedelectronica.es/cookies
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