ANEXO II
PLURALIDADE DE PERSOAS SOLICITANTES
PE401F – RENOVACIÓN DE MODALIDADES DE RECURSOS ESPECÍFICOS NO PERMISO DE EXPLOTACIÓN PARA EMBARCACIÓN

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

RELACIÓN DE TERCEIRAS PERSOAS SOLICITANTES
De conformidade co artigo 66.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, cando
as presentacións correspondentes a unha pluralidade de persoas teñan un contido e fundamento idéntico ou substancialmente similar, poderán
ser formuladas nunha única solicitude. Neste sentido, as persoas que figuran nesta relación autorizan a presentación da solicitude por medio da
persoa solicitante indicada. Así mesmo, as devanditas persoas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus
datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro
correspondente e achegar unha copia dos documentos.
NOME E APELIDOS

NIF

COMPROBACION DE DATOS
Os seguintes documentos serán obxecto de
administracións públicas

consulta

ás

SINATURA

OPÓÑOME Á CONSULTA
DNI/NIE
DNI/NIE
DNI/NIE
DNI/NIE
DNI/NIE
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

RAZÓN SOCIAL

NIF

A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións
públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, deberá
achegar o documento correspondente

SINATURA

AUTORIZO Á CONSULTA
NIF

SI

NON

NIF

SI

NON

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería do Mar.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude
para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que se deriven e informar sobre o
estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para
facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o
tratamento
Destinatarios dos datos

Exercicio de dereitos

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 procedementos da súa competencia ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma
integral á información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión
dos seus datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común,
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto coa persoa delegada
de protección de datos e máis https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
información

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Mar de

de

de

