IMPRESO DE SOLICITUDE

600

MODIFICACION DATOS DE
NOTIFICACION

Selo rexistro

Praza do Rei, 1 – 36202 Vigo
Tel.: 986 810 100 – CIF: 3605700H

SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE VIGO
1.- DATOS SOLICITANTE:

SOLICITANTE

DNI ou CIF

Nome e apelidos

Teléfono móbil

Nome da rúa, praza, etc

Número

Municipio

Provincia

Portal

Escaleira Piso

Teléfono 2
Porta

Cód. Postal

Correo electrónico

REPRESENTANTE

2.- DATOS REPRESENTANTE: (no caso de presentación polo representante deberá aportar documentación acreditativa da representación).
DNI ou CIF

Nome e apelidos ou razón social

Teléfono móbil

Nome da rúa, praza, etc

Número

Municipio

Provincia

Portal

Escaleira Piso

Teléfono 2
Porta

Cód. Postal

Correo electrónico

3.- SOLICITUDE / EXPEDIENTE RELACIONADO:
Número de rexistro

Número de expediente

En relación coa solicitude presentada no procedemento que se indica neste documento, solicítase a MODIFICACION do medio de
notificación preferente ou dos meus datos a efectos de notificacións polos que se indican no seguinte cadro.

4.- DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACION:

Notifíquese a:

Persoa solicitante.

Persoa ou entidade representante.

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ó correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación:
Teléfono móbil

Correo electrónico

Elección do medio de notificación preferente:
Electrónica: a través do sistema de notificacións electrónicas do Concello de Vigo
Postal: (cubrir o enderezo postal só se é distinta da indicada anteriormente). As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a
disposición da persoa indicada anteriormente no sistema de notificación electrónica do Concello de Vigo, para que poida acceder o seu
contido de forma voluntaria.
Nome da rúa, praza, etc
Municipio

Número
Provincia

Portal

Escaleira Piso

Porta

Cód. Postal

Correo electrónico

O solicitante declara que os datos expresados son certos, polo que se fai responsable das inexactitudes ou erros que conteña.
.........

de ..................................... de ...........…

Sinatura:

Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Concello de Vigo e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de
conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo, L.O. 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos personais e
garantía dos dereitos dixitais e demáis disposicións de aplicación. As persoas cuxos datos personais sexan tratados polo Concello de Vigo poderán exercitar os dereitos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a
elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, perante o órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, diríxase ó
correo dpd.vigo@vigo.org

