PROGRAMA “XUNTOS POLO NADAL”
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
Apelidos

Nome

DNI

Data de nacemento

Enderezo

Código postal

Localidade

Provincia

Teléfono/s

Correo/s electrónico/s
DATOS DA PERSOA ACOMPAÑANTE
(Esta condición, por non ser o obxecto do programa, unicamente se valorará se, unha vez que se lle adxudicara
praza a todas as solicitudes individuais, quedara algunha praza vacante).

Apelidos

Nome

DNI

Data de nacemento

Enderezo
Localidade

Código postal
Provincia

Teléfonos

Relación coa persoa solicitante
DATOS DUN FAMILIAR OU PERSOA DE CONTACTO
Apelidos

Nome

Enderezo
Localidade

Código postal
Provincia

Teléfono/s

Relación coa persoa solicitante
PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA
Beneficiouse deste programa no ano 2018?: Si  Non 
Beneficiouse nalgún dos últimos 5 anos?: Si  Non 
É a primeira vez que solicita participar nel?: Si  Non 
DATOS ECONÓMICOS
Do/a solicitante
Tipo de ingresos

Contía mensual líquida

Total

Total anual

Do/a acompañante (se fora o caso)
Tipo de ingresos

Contía mensual líquida

Total anual

Total

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o tratamento

Persoas destinatarias dos datos

Exercicio de dereitos

Contacto delegado de protección
de datos e máis información

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito
ou comunicación
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a
actualización da información e contidos da carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes
segundo
a
normativa
recollida
no
formulario,
na
páxina
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion -datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimentos das
persoas interesadas, cando corresponda.
As administracións públicas, no exercicio das súas competencias, cando sexa
necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que
as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a
unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así
como exercer outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia
ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do
procedemento administrativo común.
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de
datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de
protección de datos.

…………………….., … de ……….. de 2019

Sinatura:

Da persoa solicitante

Da persoa acompañante

Xefatura territorial da Consellería de Política Social en ……………….……………………..

