ANEXO D: IV b

CAMPAÑA:

/

N.º REFERENCIA:

XUSTIFICANTE DE COMPRAVENDA DE PRODUTOS
DATOS DA PERSOA COMPRADORA
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO 1

NIF

TELÉFONO 2

CONCELLO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS DA PERSOA PROVEDORA
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO 1

BLOQ.

TELÉFONO 2

CONCELLO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

CADRO A (NOTA: antes de cubrir o cadro A ler detidamente o documento de instrucións da sede electrónica)
CAMPAÑA

/

DATOS DO PRODUTO ENTREGADO
1. Natureza
2. Cantidade
3. Obtido en
O produto procede de viñedo con variedade clasificada para:
1.Viño con DOP

2.Viño con IXP

3.Viño varietal sen DOP ou IXP

4.Outros viños

5.Varios usos

6.Non apta para vinificación

1. Rendemento medio do viñedo da explotación, que corresponde ao tipo de variedades sinaladas no punto 4
Rendemento
Este valor debe coincidir co reflectido no anexo de declaración de colleita de uva do provedor obrigado á súa presentación para
o tipo de viñedo sinalado no punto 4.
2. Nº do documento que acompaña ao produto (cando se requira)

ANEXO D: IV b
(continuación)

A PERSOA PROVEDORA E COMPRADORA OU OS SEUS REPRESENTANTES DECLARAN
1. Que todos os datos contidos nesta declaración son certos.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural/Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga).

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa
declaración 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 realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais
impostas ao dito responsable. En concreto, a competencia e obrigas previstas no Regulamento (CE) número
436/2009, da Comisión, do 26 de maio de 2009, polo que se establecen disposicións do Regulamento (CE)
479/2008, do Consello, no que respecta ao rexistro vitícola, ás declaracións obrigatorias e a recompilación de
información para o seguimento do mercado, aos documentos que acompañan ao transporte do produto e aos
rexistros que se deben levar do sector vitivinícola.

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

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 COMPRADORA OU REPRESENTANTE

SINATURA DA PERSOA PROVEDORA OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de

de

de

