O interesado autoriza ó Concello de Marín para o tratamento dos datos personais aquí reflectidos para actividades que son propias desta base de datos, para o seguimento e a xustificación da actividade. O órgano responsable do ficheiro é o Concello de Marín e a dirección onde o
interesado poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición é Avda.de Ourense s/n 36900 Marín (Pontevedra), todo o que se informa ós efectos do artigo 5 da Lei Organica de Protección de Datos de Carácter Persoal.- Os datos proporcionados nesta
solicitude e documentación anexa, pasarán a formar parte dun ficheiro do Concello de Marín con domicilio na Avenida de Ourense s/n, 36900 Marín (Pontevedra), onde poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixindo á Secretaría solicitude
asinada por escrito xunto cunha fotocopia do seu DNI. Mediante a facilitación dos seus datos, incluídos no seu caso os relativos á saude, autoriza o seu tratamento coa finalidade de tramitar a súa solicitude e levar a cabo as actuacións administrativas que da mesma se deriven. Asií
mesmo, informámoslle que os seus datos poderán ser comunicados ás administracións públicas competentes e a outros terceiros cando sexa estritamente necesario para a xestión da súa petición ou así se autorice nunha norma con rango de lei. En caso de que se proporcionasen
datos de terceiros, previamente á súa inclusión, deberá informar os titulares dos mesmos das advertencias anteriores, absténdose de incluílos de non obter o seu consentimiento.

ILMO.CONCELLO DE MARIN

Avda.de Ourense, s/n
Tfno.: 986 880 300 – 986 880 304 – Fax: 986 882 013
Correo-E: padron@concellodemarin.es
www.marin.es

CONTIA:

SOLICITUDE DE CERTIFICACIÓN

D./DÑA.

DNI /TARXETA
PASAPORTE

DNI /TARXETA
PASAPORTE
RESIDENCIA/

Empadronamento:
TELÉFONO:

DOMICILIO:

SOLICITA EN REPRESENTACIÓN DE:

D./DÑA.

RESIDENCIA/
PARENTESCO

DOMICILIO:
TELÉFONO:

Que se lle expida certificación de (Risque na opción correspondente):
Residencia:

Convivencia:

Individual

SRA.ALCALDESA DO ILMO. CONCELLO DE MARIN
Familiar
Histórico

Bens (IAE,Rústica,
EVTM.Urbano):

Signos externos:

Outros:

Para os efectos
de:

Marín, a ________________________________

Persona autorizada a recoller o certificado / Nome
e DNI

