
ANEXO

COMPROBACIÓN DE DATOS PARA SOLICITUDES DE NOVO INGRESO NA EIMB
PARA CUMPLIMENTAR POR: 
- PAI/NAI, TITOR/A OU REPRESENTANTE LEGAL DISTINTO/A Ó/Á QUE ASINA  A SOLICITUDE
- OUTRA PERSOA QUE FORMA PARTE DA UNIDADE FAMILIAR

CURSO 2022-2023

PAI/NAI , TITOR/A OU REPRESENTANTE LEGAL DISTINTO/A Ó/Á QUE ASINA O ANEXO I (SOLICITUDE)

NOME E APELIDOS NIF

AUTORIZACIÓNS

 Autorizo ó Departamento de Servizos Sociais do Concello de Bergondo para consultar datos relativos ó empadroamento da unidade familiar.
 Non autorizo (neste caso achegarase a documentación correspondente)

 Autorizo ó Departamento de Servizos Sociais do Concello de Bergondo para consultar datos relativos ó certificado de discapacidade do/a menor para
       o/a que se solicita praza.

 Non autorizo (neste caso achegarase a documentación correspondente)

 Autorizo ó Departamento de Servizos Sociais do Concello de Bergondo para consultar datos relativos ó meu certificado de discapacidade.
 Non autorizo (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En , a  

Asinado (física ou electrónicamente) por   pai     nai      titor/a 

De conformidade co establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
LOPDGDD), infórmaselle que o CONCELLO DE BERGONDO, con CIF P1500800F e domicilio em CARRETERA DA CORUÑA 12 15165, BERGONDO (A Coruña) é o Responsable do Tratamento.A base legal para o
tratamento dos seus datos está fundada no art. 6.1. a) obtención do seu consentimento, mediante a súa clara acción afirmativa neste presente documento; art. 6.1 c) "o tratamento é necesario para o

cumplimento dunha obligación legal aplicable ao responsable do tratamento"  e  no art.6.1 e) do RXPD: “en cumprimento de misión realizada en interese público ou exercicio de poderes
públicos conferidos a este Concello". Os datos serán tratados de maneira confidencial  e só serán cedidos a outras entidades cando se cumpran as esixencias establecidas na lexislación vixente de
Protección de Datos. O interesado poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición mediante escrito remitido á dirección do Responsable arriba indicada, solicitar
máis información mediante correo electrónico á dirección  dpd@bergondo.gal ou a través do Rexistro xeral  do Concello de Bergondo incluíndo os seguintes datos: nome e apelidos do interesado,
fotocopia do seu documento nacional de identidade, ou do seu pasaporte ou outro documento válido que o identifique e, no seu caso, da persoa que o represente,  petición en que se concreta a
solicitude,  dirección  a  efectos  de  notificacións,  data  e  firma  do  solicitante.   Pode  obter  máis  información  consultando  a  Política  de  privacidade  na  páxina  web  do  Concello
http://bergondo.gal/menu-pie/politica-de-privacidad/.

Anexo II. NOVO INGRESO praza EIMB

mailto:dpd@bergondo.gal
http://bergondo.gal/menu-pie/politica-de-privacidad/


OUTRA PERSOA QUE FORMA PARTE DA UNIDADE FAMILIAR

NOME E APELIDOS NIF

AUTORIZACIÓNS

 Autorizo ó Departamento de Servizos Sociais do Concello de Bergondo para consultar datos relativos ó empadroamento da unidade familiar.
 Non autorizo (neste caso achegarase a documentación correspondente)

 Autorizo ó Departamento de Servizos Sociais do Concello de Bergondo para consultar datos relativos ó certificado de discapacidade do/a menor para
        o/a que se solicita praza.

 Non autorizo (neste caso achegarase a documentación correspondente)

 Autorizo ó Departamento de Servizos Sociais do Concello de Bergondo para consultar datos relativos ó meu certificado de discapacidade.
 Non autorizo (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En , a  

Asinado (física ou electrónicamente) por   pai      nai      titor/a 

De conformidade co establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
LOPDGDD), infórmaselle que o CONCELLO DE BERGONDO, con CIF P1500800F e domicilio em CARRETERA DA CORUÑA 12 15165, BERGONDO (A Coruña) é o Responsable do Tratamento.A base legal para o
tratamento dos seus datos está fundada no art. 6.1. a) obtención do seu consentimento, mediante a súa clara acción afirmativa neste presente documento; art. 6.1 c) "o tratamento é necesario para o

cumplimento dunha obligación legal aplicable ao responsable do tratamento"  e  no art.6.1 e) do RXPD: “en cumprimento de misión realizada en interese público ou exercicio de poderes
públicos conferidos a este Concello". Os datos serán tratados de maneira confidencial  e só serán cedidos a outras entidades cando se cumpran as esixencias establecidas na lexislación vixente de
Protección de Datos. O interesado poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición mediante escrito remitido á dirección do Responsable arriba indicada, solicitar
máis información mediante correo electrónico á dirección dpd@bergondo.gal ou a través do Rexistro xeral do Concello de Bergondo incluíndo os seguintes datos: nome e apelidos do interesado, fotocopia
do seu documento nacional de identidade, ou do seu pasaporte ou outro documento válido que o identifique e, no seu caso, da persoa que o represente, petición en que se concreta a solicitude, dirección
a efectos de notificacións, data e firma do solicitante.  Pode obter máis información consultando a Política de privacidade na páxina web do Concello http://bergondo.gal/menu-pie/politica-de-privacidad/.

Anexo II. NOVO INGRESO praza EIMB
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