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 DA PERSOA DEPENDENTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

DATA DE NACEMENTO

ESTADO CIVIL

TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO
ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL LOCALIDADE

Cobertura sanitaria:

Seguridade Social:

NIF

PROVINCIA

Outras:

2. CARACTERÍSTICAS DA PERSOA COIDADORA E DO GRUPO DE CONVIVENCIA
Data de
nacemento

Nome e apelidos

Relación:
(coidador/a, parentesco…)

Discapacidade ou
problemas de saúde
SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

3. MOTIVOS POLOS QUE SOLICITA ESTE PROGRAMA
Descanso da persoa coidadora

Viaxe da persoa coidadora

Enfermidade ou accidente da persoa coidadora

Enfermidade ou accidente dun membro da unidade familiar
Outros:

4. OUTROS DATOS DE INTERESE RELACIONADOS CO OBXECTIVO DESTE INFORME

Outras problemáticas sociais ou de saúde da persoa coidadora ou dos membros da unidade familiar.

ANEXO III
(continuación)

5. VALORACIÓN PROFESIONAL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento

Lexitimación para o
tratamento

Destinatarios dos datos

Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería de Política Social.
Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na solicitude
para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que se 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.
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 (artigo 6.1, letras c) e e) do RXPD, e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro,
de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e obrigas
previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e a Lei 19/2013,
do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019,
do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.
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 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 TRABALLADORA SOCIAL

Lugar e data

,

de

de

