
CONCELLO DE BARBADÁS

INSCRICIÓN NO CENSO DE CELÍACOS E INTOLERANTES Á LACTOSA DO CONCELLO DE BARBADÁS

Tipo de solicitude
Incrición no censo de celíacos  e 
intolerantes á lactosa                               

               Inscrición de modificación do ficheiro

               Inscrición de supresión do ficheiro

( A registrar no  Concello de Barbadás)
Data de entrada:

Número de registro:

PERSOA FÍSICA A QUE 
SE REFIRE A INCRICIÓN 

NO CENSO DE CELÍACOS 
E INTOLERANTES Á 

LACTOSA

E

ENDEREZO A EFECTOS 
DE NOTIFICACIÓN

               Nome                                  Primer apelido                   Segundo Apelido

Data de nacemento                         D.N.I
                

Representante legal (cubrir no caso dos menores de idade ou discapacitados)        Parentesco co interesado

  Tipo de Vía            Nome da Vía                                                 Núm.           Piso

   Localidade                                                                                      Código Postal

   Provincia                                            Teléfono                                     E-mail

 

De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, o 
abaixo asinante, con representación suficiente do responsable do ficheiro, formula a seguinte inscrición, e manifesta que 
todos os datos consignados son certos.

En _____________ a ___ de _________________ de______ 

Asdo.

En cumprimento do artigo 5 da Lei 15/1999, polo que regúlase o dereito de información na recollida dos datos, advírtese dos seguintes extremos: Os datos de  

carácter persoal, que puidesen constar nesta notificación, incluiranse no ficheiro de nome "Censo de celíacos e intolerantes á lactosa do Concello de Barbadás",  

creado polo Concello de Barbadás de data 23 de setembro de 2009 pola que créanse e modificanse os ficheiros de datos de carácter persoal existente no Concello  

de Barbadás. A finalidade do ficheiro é velar pola publicidade da existencia dos ficheiros que conteñan datos de carácter persoal co fin de facer posible o exercizo  

dos dereitos de información, oposición, acceso, rectificación e cancelación dos datos. Os datos relativos á persoa física que actúa como declarante da notificación,  

unicamente utilizaranse nos termos previstos nos procedementos administrativos que sexan necesarios para a tramitación da correspondente solicitude. Terán  

dereito a acceder aos seus datos persoais,  rectificalos ou,se é o caso, cancelalos no Concello de Barbadás, órgano responsable do fichero.En caso de que na  

notificación deban incluírse datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas da que efectúa a solicitude ou do responsable do ficheiro, deberá, con  

carácter previo á súa inclusión, informarlles dos extremos contidos no parágrafo anterior. 
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