ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE

(Deberá cubrirse nos casos de custodia compartida)

DATOS DA PERSOA DECLARANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF
NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓBIL

Nos casos de custodia compartida o título expedirase por 1 ano, alternativamente, a cada unha das persoas proxenitoras sempre que ambas
teñan dereito a el.

DECLARO, aos efectos do disposto no artigo 2.2 c) da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas:
1. 1. Que teño a custodia compartida das fillas e fillos comúns con:
D./Dna.

2. Que coñezo e presto o meu consentimento para que sexan incluídos no título de familia numerosa solicitado pola outra persoa que ostenta a
custodia.
3. Que coñezo o meu dereito a solicitar o Título de familia numerosa no caso de que, por variación das miñas circunstancias familiares, cumpra
os requisitos para ter dereito a el.
Este consentimento ten carácter definitivo. Non obstante, a persoa asinante poderá exercer o seu dereito de cancelación ou oposición cando se
produzan variacións das circunstancias familiares, que deberán ser acreditadas documentalmente.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa declarante.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á cal se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
contidos da carpeta do cidadán.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa 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. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.

Persoas destinatarias dos datos

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.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos
a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa
reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos e máis información
Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

SINATURA DA PERSOA DECLARANTE
Lugar e data

,

de

de

