
1.  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

2.  DATOS DA PERSOA/ S DE CONTACTO

3.  DOCUMENTACIÓN QUE SE ADXUNTA

4.  REQUISITOS DE ACEPTACIÓN DO SERVIZO

 

SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO REXISTRO VOLUNTARIO DE PERSOAS
QUE VIVEN SOAS DO CONCELLO DE AMES

1 º APELIDO:_____________________________2º APELIDO:

__________________________________________________________________________________________             

NOME:____________________________________DNI/NIE:_______________________________________________

ENDEREZO:____________________________________________________________________________________ 

C.P.:______________________PARROQUIA:___________________MUNICIPIO:___________________________  

PROVINCIA:________  SEXO:  Home  Muller       DATA DE NACEMENTO:   /        /         

TELÉFONO/S:_____________________________________________

ENFERM IDADES:                                                                                                                

                                                                                                                                           

  

Nome e apelidos Parentesco Enderezo Teléfono

1 

2

Fotocopia DNI

Que coñece e acepta as condicións e o funcionamento do Programa CONECTAD@S.

Autoriza  o tratamento dos datos achegados e xestionados  polos Servizos Sociais do Concello de Ames.

En ________, a ____________ de 20_________

Sinatura

O responsable do tratamento dos datos que consten no expediente municipal de solicitude do servizo “CONECTAD@S” é o Concello de Ames.  Os datos incorporaranse á correspondente
actividade de tratamento denominada “Programas” e serán tratados coa finalidade específica da prestación do servizo, de conformidade coa regulación establecida no Regulamento (UE) 2016/679
do Parlamento Europeo e do Consello, sobre protección de datos de carácter persoal, na Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e
demais disposicións de aplicación. 

A lexitimación do tratamento está baseada no consentimento das persoas interesadas en participar neste programa, así como nunha obriga legal e no interese público. 

O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais ou os que legalmente sexan de obrigado cumprimento.

As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Ames poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así
como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o responsable do tratamento dos
datos (Concello de Ames). Tamén poderán exercitar os seus dereitos ante o Delegado de Protección de Datos do Concello no enderezo electrónico dpd@concellodeames.gal.

Aos Servizos Sociais do Concello de Ames

mailto:dpd@concellodeames.gal

