FORMULARIO DE CONTACTO CO/COA DELEGADO/A DE PROTECCIÓN DE DATOS
Datos do interesado/a:
NIF/CIF:

Tipo de persoa:
●

Física

Xurídica

Só persoa física:
Nome

Primeiro apelido

Segundo apelido

Só persoa xurídica:
Razón Social
Datos do/da representante:
NIF/CIF:

Tipo de persoa:
●

Física

Xurídica

Só persoa física:
Nome

Primeiro apelido

Segundo apelido

Só persoa xurídica:
Razón Social
Poder de representación que ostenta:

Datos a efectos de notificacións:
Medio de notificación
●

Electrónica

País

Enderezo

Correo electrónico

Móbil/Teléfono

Papel
Provincia

Concello

Código Postal
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EXPOÑO

COMUNICO E SOLICITO
Que fun informado/a e consinto que esta Entidade trate e garde os datos achegados na instancia e na
documentación para as finalidades propias da mesma

Se o espazo dispoñíbel nos cadros de texto non é suficiente pode anexar as páxinas que precise á solicitude.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsábel

CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIG) – CIF: G36706927

Finalidade

Tramitar procedementos e actuacións derivadas do contido da solicitude

Lexitimación

Consentimento outorgado

Destinatarios

Responsábel e/ou encargados/as do tratamento e, no seu caso, delegado/a de protección de datos.

Dereitos

Acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidade, esquecemento e limitación

Información Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte ligazón
http://cig.gal/politica-proteccion-de-datos.html

Asinado:

En

,o

(dd/mm/aaaa)
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INSTRUCIÓNS SOBRE CUMPRIMENTACIÓN DO FORMULARIO
1. Iste formulario utilizarase para realizar os contactos que se queiran estabelecer co Delegado/a de
Protección de Datos.
2. Será necesario achegar fotocopia do D.I. ou documento equivalente que acredite a identidade e
sexa considerado válido en dereito, naqueles supostos nos que o responsábel teña dúbidas sobre a
súa identidade. No caso de que se actúe a través de representación legal deberá achegar, ademais,
DI e documento acreditativo da representación que se obstenta.
3. A Axencia Española de Protección de Datos non dispón dos datos persoais e só pode facilitar os
datos de contacto dos Delegados/as de Protección de Datos das entidades obrigadas a designalos/
as. Tamén pode facilitar estes datos de contacto respecto daquelas entidades que designen un
Delegado/as de forma voluntaria.
4. O titular dos datos persoais obxecto de tratamento debe dirixirse directamente ante o organismo
público ou privado, empresa ou profesional do que presume ou ten a certeza de que posúe os seus
datos.
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