
(Sinatura do solicitante ou persoa que 
o representa )

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Baralla

Baralla , a

SERVICIOS SOCIAIS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA

AUTORIZACIÓN PARA A RECOLLIDA E TRATAMENTO DE DATOS

Concello de Baralla 
Rúa Evaristo Correa Calderón 48 
27680 - Baralla - Lugo 
www.concellobaralla.es 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: No presente documento, salvo manifestación en contra, presto o meu consentemento para que os datos facilitados sexan incorporados ós 
ficheiros titularidade do CONCELLO DE BARALLA. O uso de ditos datos limitaranse exclusivamente á xestión municipal, podendo utilizalos en posteriores 
procedementos municipais, asi como cederse a outras Administracións Públicas, e solicitar o Concello datos a estas coas limitacións establecidas na Lei Orgánica 
15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, . 
Os interesados poderán exercer en calquera momentos os dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición, coas limitacións establecidas legalmente, no 
Rexistro Xeral do Concello, no enderezo c/EVARISTO CORREA CALDERÓN, 48 - 27680 - BARALLA - LUGO.

Nº de expediente

DNI

Data de nacemento

Domiciliado en 

Estado civil

Nome e apelidos

Por favor, antes de firmar lea detenidamente esta información. 

Mediante a cumprimentación e a firma deste formulario, o usuario ou o seu representante legal acepta e autoriza 
expresamente a que os se datos persoais, incluídos os que fan referencia a datos especialmente protexidos (orixe 
racial, relixión, saúde, etc…) sexan recollidos e tratados coa finalidade de poder acceder ás prestacións sociais 
ofrecidas polo departamento de Servizo Sociais do Concello de Baralla, na forma e coas limitacións e dereitos que 
recolle a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. 

Os seus datos serán incorporados a un ficheiro responsabilidade do CONCELLO DE BARALLA, debidamente inscrito na 
Axencia Española de Protección de Datos. 

Así mesmo solicitamos o seu consentemento de forma expresa e inequívoca para:

O tratamento e a conservación dos seus datos, tanto si é beneficiario dalgunha prestación como se non, para 
consultalos en próximas acción e para poder realizar un seguemento en virtude da solicitude formulada pola súa 
parte, suxeito ás limitacións legais establecidas.

A comunicación dos seus datos a outras entidades  públicas (P.E:  Xunta de Galicia (SIGAD, SIUSS, Plataforma de 
Plan Concertado), Ministerios, etc…) ou privadas co fin de dar cumprimento as súas solicitudes, suxeito ás 
limitacións legais establecidas.

Se Vd. non desexa que os seus datos se utilicen para o tratamento arriba mencionado, pregamos sinale a casilla 
correspondente. O consentemento entenderase prestado en tanto non comunique por escrito a revocación do mesmo. 
Vd. comprométese a comunicar por escrito calquera modificación que se produza nos datos aportados. 
(No caso de tratarse dun menor de 14 anos, serán os país ou titores os que consentirán expresamente o tratamento 
dos datos coas finalidades mencionadas anteriormente)
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PROTECCIÓN DE DATOS: No presente documento, salvo manifestación en contra, presto o meu consentemento para que os datos facilitados sexan incorporados ós ficheiros titularidade do CONCELLO DE BARALLA. O uso de ditos datos limitaranse exclusivamente á xestión municipal, podendo utilizalos en posteriores procedementos municipais, asi como cederse a outras Administracións Públicas, e solicitar o Concello datos a estas coas limitacións establecidas na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, .
Os interesados poderán exercer en calquera momentos os dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición, coas limitacións establecidas legalmente, no Rexistro Xeral do Concello, no enderezo c/EVARISTO CORREA CALDERÓN, 48 - 27680 - BARALLA - LUGO.
Por favor, antes de firmar lea detenidamente esta información.
Mediante a cumprimentación e a firma deste formulario, o usuario ou o seu representante legal acepta e autoriza expresamente a que os se datos persoais, incluídos os que fan referencia a datos especialmente protexidos (orixe racial, relixión, saúde, etc…) sexan recollidos e tratados coa finalidade de poder acceder ás prestacións sociais ofrecidas polo departamento de Servizo Sociais do Concello de Baralla, na forma e coas limitacións e dereitos que recolle a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Os seus datos serán incorporados a un ficheiro responsabilidade do CONCELLO DE BARALLA, debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos.
Así mesmo solicitamos o seu consentemento de forma expresa e inequívoca para:
Se Vd. non desexa que os seus datos se utilicen para o tratamento arriba mencionado, pregamos sinale a casilla correspondente. O consentemento entenderase prestado en tanto non comunique por escrito a revocación do mesmo.
Vd. comprométese a comunicar por escrito calquera modificación que se produza nos datos aportados.
(No caso de tratarse dun menor de 14 anos, serán os país ou titores os que consentirán expresamente o tratamento dos datos coas finalidades mencionadas anteriormente)
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