Concello de Cerceda
(A Coruña)

SOLICITUDE DE INSCRICION NO REXISTRO MUNICIPAL DE FAMILIAS
DE ACOLLIDA PARA PERSOAS REFUXIADAS DE NACIONALIDADE
UCRAÍNA
DATOS DO/A INTERESADO/A
(Persoa física ou xurídica)
PRIMEIRO APELIDO (para persoas físicas)
NOME (para persoas físicas)

OU

SEGUNDO APELIDO (para persoas físicas)
RAZÓN SOCIAL (para persoas xurídicas)

NIF

CORREO ELECTRÓNICO PARA NOTIFICACIÓNS:

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
RÚA/AVDA./LG./ETC

CONCELLO

NÚMERO

PROVINCIA

CÓD. POSTAL

TEL. FIXO

PISO

LETRA

TEL. MÓBIL

NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA:

Desexo recibir notificacións telemáticas no enderezo habilitado:____________________________________________________
Declaro que conto con certificado dixital ou DNI electrónico e que acepto ser dado de alta nos servizos de notificación.
En cumprimento da Lei 39/2015, de 1 de outubro de 2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, requiro que as comunicacións xeradas nos expedientes aos
que dea lugar esta solicitude me sexan notificadas de forma telemática a través da plataforma Notific@ (notifica.xunta.gal). Ao facelo, son consciente que os avisos recibireinos no
enderezo electrónico que indico, e que para poder acceder ao contido das notificacións requiro dun certificado dixital ou DNI electrónico, ao tempo que acepto ser subscrito de forma
automática aos servizos de notificación do Concello de Cerceda.

MANIFESTA A SÚA COLABORACIÓN MEDIANE USO DE VIVENDA E/OU ACOLLEMENTO:
Uso de vivenda a familias ucranianas.
Enderezo: ____________________________________________Capacidade da vivenda: _______
Acollemento de menores. Especificar máximo de menores a acoller: _______
Acollemento de maiores de idade. Especificar máximo de maiores a acoller:_____
Acollemento de familia enteira.
Outras opcións:______________________________________________________________________

Cerceda,________ de _____________________ de ____________
Se a solicitante é unha persoa xurídica, relacionaranse aquí: nome, apelidos e DNI do/a representante
(sinatura)

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CERCEDA (A CORUÑA)
De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais, informámolo/a de que os datos facilitados serán
tratados pola Entidade Local coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos
contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos,
usando o procedemento de Exercicio de Dereitos da Sede Electrónica.

