ANEXO VI
CÓDIGO DO
PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR212E

C AN C EL AC IÓN IN D IVID U AL N O R EXISTR O D E PAR EL L AS D E FEITO D E GAL IC IA

SOL IC ITU D E

DAT OS DA PERSOA SOLICIT ANT E
NOME

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

NIF/EQUIVALENTE

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDADE

Comparece e di que se atopa inscrito/a como parella de feito en virtude da resolución da persoa encargada do Rexistro de Parellas
, cos efectos previstos na disposición adicional terceira
do día

de Feito de Galicia da provincia de

da Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, e por medio deste documento
SOL IC ITA:
A cancelación da mencionada inscrición no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia, e que así se faga constar na correspondente folla, sinalando
como causa:

E achega para o efecto a documentación esixida polo artigo 23.2 do Decreto 248/2007, do 20 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro
de Parellas de Feito de Galicia.

ANEXO VI
(continuación)
INF ORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROT ECCIÓN DE DAT OS PERSOAIS
Responsable do
tratamento

Xunta de Galicia. Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Finalidades do
tratamento

Tramitar este procedemento, 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 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.

Lexitimación para o
tratamento

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.

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 información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, na redacción dada pola Lei 10/2007, do 28 de xuño.
Decreto 248/2007, do 20 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.
Decreto 147/2014, do 13 de novembro, polo que se modifica o Decreto 248/2007, do 20 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro
de Parellas de Feito de Galicia.

SINAT URA DA PERSOA SOLICIT ANT E

LUGAR E DATA
,

de

de

Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de:

