ANEXO II
COMPROBACIÓN DE DATOS DE TERCEIRAS PERSOAS INTERESADAS

SI434B - AXUDAS E INDEMNIZACIÓNS PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO
As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de menores de idade, este documento deberá ser
asinado por un dos proxenitores, titor/a ou representante legal. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
COMPROBACION DE DATOS
TITOR/A OU REPRESENTANTE LEGAL
Os seguintes documentos serán obxecto de consulta ás administracións
públicas
NOME E APELIDOS
NIF
MENOR DE IDADE
SINATURA
NOME E APELIDOS

OPÓÑOME Á
CONSULTA

NIF
Prestacións do Servizo Público de Emprego Estatal
(área de Galicia)
CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidade da Xunta de Galicia
Grao e nivel de dependencia
Certificado das percepcións da renda de
integración social de Galicia (Risga)
Consulta do histórico das prestacións do Rexistro
de Prestacións Sociais Públicas (RPSP),
incapacidade temporal, maternidade e paternidade
Prestacións do Servizo Público de Emprego Estatal
(área de Galicia)
CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidade da Xunta de Galicia
Grao e nivel de dependencia
Certificado das percepcións da renda de
integración social de Galicia (Risga)
Consulta do histórico das prestacións do Rexistro
de Prestacións Sociais Públicas (RPSP),
incapacidade temporal, maternidade e paternidade

De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior, deberanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios.

ANEXO II
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Emprego e Igualdade. Secretaría Xeral da Igualdade.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento de axudas dirixidas a mulleres vítimas de violencia de xénero e axudas de indemnización dirixidas ás mulleres que sofren violencia de xénero e/ou as e os
menores ou persoas dependentes delas, así como a tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario. A verificación dos datos e documentos que a persoa interesada
achegue na súa solicitude para comprobar a exactitude destes e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.

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 no ámbito da protección social impostas a dito responsable, en concreto na Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral
contra a violencia de xénero, na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, na Lei 38/2003, xeral de subvencións e na Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como toda aquela indicada na ficha do procedemento incluída na Guía de procedementos e servizos.
De ser o caso, consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos datos

As administracións públicas estatais, autonómicas e locais no exercicio das súas competencias en materia de atención e protección social, así como a aquelas competentes en materia de
subvencións e axudas públicas cando sexa necesario, coa finalidade de tramitar e xestionar este procedemento.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, de ser o 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 información

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

Lugar e data
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Secretaría Xeral da Igualdade
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