Ref/Secretaría Xeral/Juan Manuel Salguero del Valle

MODELO DE REPRESENTACIÓN
A) DATOS DA PERSOA INTERESADA
Nome:
Apelidos:
DNI/NIE:
Domicilio:
Procedemento para o que outorga a representación:
B) DATOS DO/DA REPRESENTANTE
Nome:
Apelidos:
DNI/NIE:
Domicilio para efectos de notificacións:
Correo electrónico para efectos de notificacións:
Con relación ao dito procedemento poderá exercitar as seguintes facultades: facilitar a práctica de cantas
actuacións sexan precisas para a instrución do expediente, achegar cantos datos e documentos se soliciten ou
interesen, 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 estender o
órgano competente e, en xeral, realizar cantas actuacións correspondan ao/á representado/a ou representados/as
no curso do dito procedemento.

C) ACEPTACIÓN DA REPRESENTACIÓN
Coa sinatura do presente escrito o/a representante acepta a representación conferida e responde da autenticidade
da sinatura do/a outorgante así como das copias do seu DNI que se achega con este documento.
Coa sinatura do presente escrito o representado autoriza o acceso do representante aos datos de carácter persoal
especialmente protexidos se fosen necesarios para a tramitación do expediente.

D) DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ACHEGAR
Copia do DNI/NIE do outorgante e do representante.

Riveira,

de

20

O/A OUTORGANTE

O/A REPRESENTANTE

En cumprimento do previsto na LO 15/99 de protección de datos de carácter personal e o RD 1720/07, informámoslle de que os datos
recollidos polo CONCELLO DE RIVEIRA coa finalidade de levar a cabo as xestións administrativas, serán almacenados nun ou máis
ficheiros titularidade do Concello que se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Vostede poderá, en
todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais así como o de revogación
do consentimento, enviando a CONCELLO DE RIVEIRA Praza do Concello s/n, 15960, A CORUÑA, unha carta debidamente asinada,
onde consten claramente os datos de contacto coa que deberá achegar unha fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa
identidade.

