ANEXO VIII

DECLARACIÓN PARA O CASO DE QUE A VIVENDA DE USO TURÍSTICO A COMERCIALICE MÁIS DUNHA PERSOA
FÍSICA OU XURÍDICA COMERCIALIZADORA
Deberá cubrirse este anexo VIII por cada unha das persoas físicas ou xurídicas comercializadoras das vivendas de uso
turístico

DATOS DA PERSOA FÍSICA OU XURÍDICA COMERCIALIZADORA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

COMO TITULAR/REPRESENTANTE DA ENTIDADE/EMPRESA

RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

PARROQUIA

CP

NÚMERO BLOQUE

PORTA

LUGAR/LOCALIDADE

PROVINCIA

TELÉFONO

ANDAR

CONCELLO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓBIL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á cal se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
contidos da carpeta do cidadán.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa de 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.

Persoas destinatarias dos datos

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.

Exercicio de dereitos

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
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos e máis información
Actualización normativa: no caso de existir 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
Decreto 12/2017, do 26 de xaneiro, polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso
turístico na Comunidade Autónoma de Galicia.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Área Provincial da Axencia Turismo de Galicia de

de

de

