AN EXO V

CÓDIGO DO
PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR212D

C ER TIFIC AC IÓN D A IN SC R IC IÓN N O R EXISTR O D E PAR EL L AS D E FEITO D E GAL IC IA

SOL IC ITU D E

DAT OS DA PERSOA SOLICIT ANT E
NOME

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

NOME DA VÍA

NIF/EQUIVALENTE

NÚM.

PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL

SEGUNDO APELLIDO

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO 1

CONCELLO

TELÉFONO 2

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

Comparece e di que se atopa inscrito/a como parella de feito cos efectos previstos na disposición adicional terceira da Lei 2/2006, do 14 de
xuño, de dereito civil de Galicia, e por medio deste documento

SOLICIT A:
Que se expida certificación do Rexistro de Parellas de Feito de Galicia en que consten os seguintes particulares:

E todo isto para os efectos de:

AN EXO V
(co n ti n u a ci o n )

INF ORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROT ECCIÓN DE DAT OS PERSOAIS
Responsable do
tratamento

Xunta de Galicia. Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

Finalidades do
tratamento

A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta
cidadá.

Lexitimación para o
tratamento

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.

Persoas destinatarias
dos datos

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

Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar 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 información

(https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais)

LEXISLACIÓN APLICABLE
- Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, na redacción dada pola Lei 10/2007, do 28 de xuño.
- Decreto 248/2007, do 20 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.
- Decreto 146/2014, do 13 de novembro, polo que se modifica o Decreto 248/2007, do 20 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro
de Parellas de Feito de Galicia (DOG nº 224 do 21 de novembro de 2014).

SINAT URA DA PERSOA REPRESENT ANT E

LUGAR E DATA
,

de

de

Xefatura Territorial da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo de

