SOLICITUDE DE SUBSCRICIÓN A AVISOS INFORMATIVOS DO ORAL
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
Nome/Razón social:

1.º apelido:

2.º apelido:

NIF:

ENDEREZO
Tipo da vía:

Nome da vía:

Provincia:

Concello:

Núm.: Portal:

Correo-e:

Código postal:

País:

Tel.:

Móbil:

Piso:

Porta:

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (acreditar a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
Nome/Razón social:

1.º apelido:

2.º apelido:

En calidade de:

NIF:

Correo-e:

DATOS DE TELÉFONO E ENDEREZO ELECTRÓNICOS PARA RECIBIR AVISOS DO ORAL
De acordo co disposto no artigo 41 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, vostede pode
comunicar un número de teléfono móbil ou unha dirección de correo electrónico a través dos cales pode, se así o desexa, recibir avisos das notificacións
emitidas polo ORAL.
O aviso que reciba en ningún caso terá a consideración de notificación.
No caso de que, por motivos técnicos, non sexa posible realizar o aviso, iso non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.
Alta

Baixa

Correo-e:

Móbil:

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Finalidades do tratamento

Xestionar as solicitudes de alta ou baixa ao sistema de avisos informativos do ORAL

Lexitimación para o tratamento

Destino dos datos
Exercicio de dereitos
Máis información e contacto coa
persoa delegada de protección de
datos

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a norma de rango
legal prevista na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas, Lei Xeral Tributaria (Lei 58/2003 do 17 de decembro), Lei de facendas locais (Real Decreto
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo), Lei 8/1989 do 13 de abril, de Taxas e Prezos Públicos
As administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario para que a
cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a unha materia
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou
revogar o consentimento segundo o previsto en https://depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos
https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

Lugar e data:
,

de
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