
MODELO AUTORIZACIÓN (Protección de datos persoais)

(Sinatura autorizado/a)

  Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Caldas de Reis

Caldas de Reís, a

para solicitar/retirar no meu nome a documentación de carácter personal obrante en:

De acordo co establecido no artigo 11.1 da Lei orgánica 15/1999, de13 de decembro, de Protección de Datos de  
Carácter Personal, D /Dona:

IBI, IAE, IVTM

PADRON DE HABITANTES

OUTROS (indicar)

(Sinatura autorizante)

O autorizante e autorizado fan promesa de que as sinaturas precedentes foron feitas  
polas persoas indicadas no presente escrito

Fotocopia do D.N.I. do/a autorizante/a e do/a autorizado/a

Documentación que se achega :

DNI/NIFNome e apelidos ou razón social DNI/CIF

Enderezo:  Rúa / Número

Municipio                               Código postal             E-mail 

Nome e apelidos DNI

ACREDITA REPRESENTACIÓN: Si Non

Provincia

Enderezo:  Rúa / Número

                             Código postal             E-mail ProvinciaMunicipio  

Teléfono :  Fixo / Móbil

Teléfono :  Fixo / Móbil

S
O

LI
C
IT

A
N

TE
R
EP

R
ES

EN
TA

N
TE

CONCELLO DE CALDAS DE REIS 
Rúa Ferrería, 1 
Caldas de Reis 
36650-Pontevedra 

Reservado selos internos 

AVISO LEGAL 
Os datos persoais contidos na presente instancia son recollidos baixo o consentimento do interesado e serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos ficheiros de información do Concello de 
Caldas de Reis que se encontran inscritos no Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos. O seu uso restrinxirase exclusivamente á xestión municipal, podendo cederse ou comunicarse a outras 
administracións públicas ou terceiros nos supostos previstos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os interesados poderán exercitar ante o Rexistro Xeral do 
Concello de Caldas de Reis, os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, nos termos establecidos pola lei indicada, acreditando a súa identidade no Concello de Caldas de Reis, r/Ferrería, nº 1, 
Caldas de Reis.
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D:20050930093403+02'00'
D:20050930093415+03'00'
MODELO AUTORIZACIÓN (Protección de datos persoais)
(Sinatura autorizado/a)
  Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Caldas de Reis
para solicitar/retirar no meu nome a documentación de carácter personal obrante en:
De acordo co establecido no artigo 11.1 da Lei orgánica 15/1999, de13 de decembro, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, D /Dona:
(Sinatura autorizante)
O autorizante e autorizado fan promesa de que as sinaturas precedentes foron feitas 
polas persoas indicadas no presente escrito
Documentación que se achega :
DNI/NIF
Nome e apelidos ou razón social
DNI/CIF
Enderezo:  Rúa / Número
Municipio  
                             Código postal             E-mail 
Nome e apelidos
DNI
ACREDITA REPRESENTACIÓN:
Provincia
Enderezo:  Rúa / Número
                             Código postal             E-mail 
Provincia
Municipio  
Teléfono :  Fixo / Móbil
Teléfono :  Fixo / Móbil
SOLICITANTE
REPRESENTANTE
CONCELLO DE CALDAS DE REISRúa Ferrería, 1
Caldas de Reis36650-Pontevedra 
Reservado selos internos 
AVISO LEGALOs datos persoais contidos na presente instancia son recollidos baixo o consentimento do interesado e serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos ficheiros de información do Concello de Caldas de Reis que se encontran inscritos no Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos. O seu uso restrinxirase exclusivamente á xestión municipal, podendo cederse ou comunicarse a outras administracións públicas ou terceiros nos supostos previstos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os interesados poderán exercitar ante o Rexistro Xeral do Concello de Caldas de Reis, os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, nos termos establecidos pola lei indicada, acreditando a súa identidade no Concello de Caldas de Reis, r/Ferrería, nº 1, Caldas de Reis.
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