Autorización para a publicación de datos de entidades sen ánimo de lucro do Municipio
de Aranga na páx. www. aranga.es e/ou nos folletos de divulgación publicitarios.
A Través do presente documento
D/Dna______________________________________________
con DNI____________________en representación da
entidade__________________________
___________________________con CIF______________________
AUTORIZO ao Concello de Aranga a publicar os seguintes datos que se especifican a
continuación, mentres non se presente un informe por escrito do contrario, por tempo
indefinido eresponsabilizándome de enviar un informe no caso dalgunha modificación destes
datos.
NOME:
ENDEREZO:
NOME DO PRESIDENTE:
PERSOA DE CONTACTO:
TELÉFONO/DATOS DE CONTACTO: DIRECCIÓN DA ENTIDADE CERTIFICADORA
OUTROS DE INTERESE:
Aranga____ de_____________________de 20___

Asdo:
Dacordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo de que o Responsable de
Tratamento dos seus datos personais é o Concello de Aranga, con dirección; Plaza Mestre Mosquera nº1, Ponte ArangaAranga (A Coruña)
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.
Prazo de conservación. Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario par apoder atender a súa solicitude, así
como para dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo.
2.-Lexitimación: Este tratamento de datos personais está lexitimado polo consentimento que nos outorga a realizar a
solicitude de prestación do servizo.
3.-Destinatinatarios de cesións: Concello de Aranga non cederá os datos de caracter 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 Aranga dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos sus dereitos. Pode presentar a súa
propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa
identidade.

ALCALDE DO CONCELLO DE ARANGA

