SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER TURÍSTICO
ANEXO II CERTIFICADO DA ACREDITACIÓN DO CARGO Y REPRESENTACIÓN
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
Razón social:

NIF:

DATOS DA PERSONA REPRESENTANTE (acreditar a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
Nome:

1.º apelido:

En calidade de:

2.º apelido:

NIF:

2.º apelido:

NIF:

Correo-e:

AUTORIZACIÓN A
Nome:

1.º apelido:

Para que en relación ao procedemento indicado exerza as seguintes facultades: facilitar a práctica de cantas actuacións sexan precisas para a instrución do expediente, achegar cantos datos e documentos se soliciten ou foran de interese, recibir todo tipo de comunicacións, formular peticións
e solicitudes, presentar escritos e alegacións, manifestar a súa decisión de non efectuar alegacións nin achegar novos documentos no correspondente trámite de audiencia ou renunciar a outros dereitos, subscribir dilixencias e outros documentos que poida realizar o órgano competente e,
en xeral, realizar cantas actuacións correspondan a/aos representado/s no curso do devandito procedemento.

ACEPTACIÓN DA REPRESENTACIÓN
Coa sinatura do presente escrito a persoa representante acepta a representación conferida e responde da autenticidade da sinatura da persoa
outorgante.

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o tratamento
Destino dos datos
Exercicio de dereitos
Máis información e contacto coa
persoa delegada de protección de
datos

Deputación de Pontevedra
Xestionar o presente procedemento e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu caso, se
deriven. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra, no exercicio das súas competencias, poderá verificar os datos e
documentos que a persoa interesada declare na súa solicitude para comprobar a súa exactitude
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a norma de rango
legal recollida no apartado “normativa aplicable” dispoñible na ficha do procedemento en https://sede.depo.gal
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

SINATURA
Sinatura da persoa outogante:

Sinatura da persoa autorizada:

,

de

de

SERVIZO DE TURISMO. Palacete das Mendoza, pza. de Santa María, s/n, 36071 Pontevedra.
Tel.: +34 986 804 100, info.riasbaixas@depo.gal, www.depo.gal

Mod: 843.B065G COD SIA: 287980

Lugar e data:

