Pazo de Raxoi, Praza do Obradoiro.
15705 Santiago de Compostela (A
Coruña)

CONSULTA TELEMÁTICA CON OUTRAS AAPP - AUTORIZACIÓN
DATOS DO SOLICITANTE
NOME

NIF/NIE

1º APELIDO

2º APELIDO

ENDEREZO
CIDADE
C.P.

PROVINCIA

TELÉFONO FIXO

TELÉFONO MOVIL

ENDEREZO ELECTRÓNICO
DATOS DO REPRESENTANTE
Actuando en calidade de: (Representante legal, Titor legal, Herdeiro legal,...) _______________________________
NOME

NIF/NIE

1º APELIDO

2º APELIDO

ENDEREZO
CIDADE
C.P.

PROVINCIA

TELÉFONO FIXO

TELÉFONO MÓBIL

ENDEREZO ELECTRÓNICO
Autorización ós efectos da normativa de Procedemento Administrativo Común das AAPP (Lei 39/2015 art. 28.2) a
esta administración á consulta telemática con outras Administracións Públicas dos datos declarados e demais
circunstancias relacionadas coa tramitación do expediente. No caso de NON autorizar a consulta entendo que teño
que presentar/achegar o documento solicitado.
SERVIZO
Autorizo o acceso telemático ao Concello de Santiago de Compostela para a consulta de
datos de Inexistencia de Antecedentes Penais relacionados coa tramitación do expediente
“Solicitude de licenza municipal para tenza de animais potencialmente perigosos”

SI
NON

Norma legal na que se fundamenta:
Lei 50/1999 de 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenza de animais potencialmente perigosos.

Santiago de Compostela,

de

de 20

Asinado:
De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal e ga rantía de dereitos dixitais, e o Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de
2016 relativo á protección das persoas físicas , informámolo/a de que os datos persoais facilitados se incorporan
nun ficheiro titularidade do Concello, coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán
tratados de xeito confidencial, podendo ser cedidos só nos casos previstos na Lei. Comunicámoslle que pode
exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, na medida en que a lei o permita, dos seus
datos, comunicándollo por escrito ao Concello , achegando copia de documento que acredite a súa identidade.

