ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

BS304B

SOLICITUDE

CESIÓN DO USO DE RESIDENCIAS XUVENÍS DA ADMINISTRACIÓN GALEGA
PARA ACTIVIDADES DE OCIO EDUCATIVO E DE TEMPO LIBRE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL (no caso de grupos de mozos/as non asociados, nome do grupo)
TIPO

NIF

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

INSTALACIÓN SOLICITADA
EN PRIMEIRO LUGAR

DATAS DA ESTADÍA

Nº PRAZAS

EN SEGUNDO LUGAR

DATAS DA ESTADÍA

Nº PRAZAS

A ENTIDADE SUBVENCIONA AS PRAZAS?

NON

SI PORCENTAXE

%

O PROGRAMA DE ACTIVIDADES QUE SE VAI DESENVOLVER NA INSTALACIÓN TEN POR OBXECTO FAVORECER A CONCILIACIÓN DAS FAMILIAS?:
SI

NON

OBSERVACIÓNS

É ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIZOS SOCIAIS?

NON

SI Nº DE REXISTRO

É ASOCIACIÓN XUVENIL/ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIZOS Á XUVENTUDE INSCRITA NO CENSO/REXISTRO DA D.X. DE XUVENTUDE,
PARTICIPACIÓN E VOLUNTARIADO?
NON

SI Nº DE REXISTRO

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

NIF da entidade solicitante
DNI/NIE da persoa representante
MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Nº de rexistro de entidade prestadora de servizos sociais
Nº de rexistro de entidade xuvenil

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da Carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a
través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora
do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de
protección de datos e máis
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se regula o uso das residencias xuvenís dependentes desta consellería para favorecer, por parte de
entidades xuvenís, a programación de actividades do ámbito do ocio e o tempo libre durante a Campaña de verán 2020 (código de
procedemento BS304B).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

