SOLICITUDE: ACCESO Á CARPETA CIDADÁ
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (debe ter a condición de usuaria/o)
1º APELIDO:

2º APELIDO:

ENDEREZO:

NOME:
NOME USUARIA/O:

CÓDIGO POSTAL:

CONCELLO:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:
DNI

TARX.

PASAPORTE

NÚMERO

NIE

LETRA

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante)
1º APELIDO:
NIF/NIE:

2º APELIDO:
TELÉFONO:

NOME:
CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN:

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ENDEREZO:
CONCELLO:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

SOLICITA

O ACCESO Á ZONA PRIVADA DA CARPETA CIDADÁ

ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS

Acepta expresamente a normativa e instruccións de uso que o Concello de Lugo ten
establecido para os efectos.
Acepta expresamente a incorporación dos seus datos aos correspondentes ficheiros
automatizados, que contan co nivel de protección prevista na LOPD.
NOTA: por favor, vexa no dorso deste impreso a documentación que deberá achegar con esta solicitude.
Lugo, ______ de_______________de____
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACHEGAR
•

Orixinal e fotocopia do DNI, tarxeta de residencia, pasaporte ou documento identificativo.

Coa finalidade de protexer o acceso aos datos confidenciais contidos na Carpeta Cidadá, deberá
identificarse persoalmente no Concello no momento de facer a solicitude.

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

