ANEXO III

INFORME SOCIAL
Emitido por Don/a.

traballador/a social que presta os seus

servizos en

, localidade

, teléfono nº

relativo á solicitude de Don/a.:

,

para participar neste programa.

1. DATOS PERSOAIS DO/A PERSOA DEPENDENTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

DATA DE NACEMENTO

ESTADO CIVIL

SEGUNDO APELIDO

TELÉFONO

ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL LOCALIDADE

Cobertura sanitaria:

Seguridade Social:

NIF

PROVINCIA

Outras

:

2. CARACTERÍSTICAS DO COIDADOR E DO GRUPO DE CONVIVENCIA
Data de
nacemento

Nome e apelidos

Relación:
(coidador,parentesco…)

Discapacidade ou
problemas de saúde
SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

3. MOTIVOS POLOS CALES SOLICITA ESTE PROGRAMA
Descanso do coidador/a

Viaxe do coidador/a

Enfermidade ou accidente do coidador/a

Enfermidade ou accidente dun membro da unidade familiar
Outros:

4. SITUACIÓN ECONÓMICA
Ingresos económicos anuais do solicitante e procedencia

5. OUTROS DATOS DE INTERESE RELACIONADOS CO OBXECTIVO DESTE INFORME

Outras problemáticas sociais ou de saúde do coidador/a ou dos membros da unidade familiar.
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6. VALORACIÓN PROFESIONAL

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
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
protección de datos e máis
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.

SINATURA DO/A TRABALLADOR/A

Lugar e data

,

de

de

