ANEXO VII

COMUNICACIÓN DE VARIACIÓN DE DATOS PREVIAMENTE ACHEGADOS NOS PROCEDEMENTOS
DATOS DA PERSOA QUE PRESENTA A COMUNICACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

NOME DA VÍA

NIF

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO

FAX

TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

PÁXINA WEB

TELÉFONO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

Nº de CÓDIGO da Administración autonómica de Galicia do ICI/PI

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de
Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en
calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

COMUNICO AS VARIACIÓNS DOS SEGUINTES DATOS PREVIAMENTE ACHEGADOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
E xunto a documentación que xustifica as citadas modificacións

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO VII
(continuación)
A PERSOA QUE PRESENTA A COMUNICACIÓN OU EN NOME DESTA, A PERSOA REPRESENTANTE, DECLARA
1. A información incluída nesta comunicación é certa, exacta e completa.
2. Reúne os requisitos que lle son normativamente exixibles de conformidade coa regulación aplicable, para desenvolver a actividade de ICI ou PI.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Consellería de Facenda e Administración Pública da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Finalidades do tratamento

Tramitar estes procedementos, 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 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

O cumprimento dunha misión 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. As bases legais do tratamento previsto atópanse na
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na
Lei 5/2019, do 15 de marzo, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Destinatarios dos datos

Os datos serán comunicados a outras administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa
estritamente necesario e conforme o previsto na lexislación vixente.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación e supresión e os demais previstos
na normativa en materia de protección de datos de carácter persoal que sexan aplicables ante o responsable do
tratamento, mediante a presentación da correspondente solicitude a través da sede electrónica da Xunta de
Galicia ou, presencialmente, nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento
administrativo común. Así mesmo, teñen dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control.
Todo iso segundo se explicita na información adicional recollida en https://www.xunta.gal/informacion-xeralproteccion-datos

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

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 23/2021, do 4 de febreiro, polo que se crean e se regulan os rexistros de Intermediarios de Crédito Inmobiliario e de Prestamistas
Inmobiliarios da Comunidade Autónoma de Galicia.

SINATURA DA PERSOA QUE PRESENTA A COMUNICACIÓN OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

de

de

https://sede.xunta.gal

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

