DIR 3 da Entidade:
L01360412
Código SIA do Procedemento:
2405166

Solicitude exención tasa lixo derivada do peche de
actividade por COVID-19
Datos do interesado
Tipo de persona NIF/CIF

Nome

Primeiro apelido

Segundo apelido

Primeiro apelido

Segundo apelido

(Só se Tipo de persoa = Física)

Razón Social

(Só se Tipo de persoa = Xurídica)

Datos do representante
Tipo de persona NIF/CIF

Nome

(Só se Tipo de persoa = Física)

Razón Social

(Só se Tipo de persoa = Xurídica)

Poder de representación que ostenta

Nome do Convenio

(Só se Poder de representación que ostenta = Estou adherido a un convenio con esta administración para representar ao interesado)

Datos a efectos de notificacións
Medio de notificación

País

Tipo Vía

Email

Provincia

Enderezo

Móbil

Municipio

Núcleo diseminado

Código postal

Número / Km Bloque Escaleira Planta Porta Extra

Expón / Solicita
Expón

Solicita

Documentación Obrigatoria
Recibo lixo

Documentación a achegar segundo o caso
Vida laboral
Resolución expediente regulación emprego

Declaro
Que reúne os requisitos para ser beneficiario da redución equivalente ao 100 por cen da taxa por tratamento e
eliminación de residuos sólidos urbanos por verse visto obrigado ao peche total do establecemento que se detalla
na solicitude por aplicación do disposto no artigo do RD 463/2020 de 14 marzo, modificado polo RD 465/2020, de 17
de marzo por terse cualificado a actividade desenvolvida como non esencial e polo importe equivalente ao tempo
que se mantivese o citado peche.
Declaro que os documentos que se xuntan coa presente solicitude son copia fiel do seu orixinal e que non teñen
experimentado no seu contido cambio ou variación ningunha
Fun informado/a de que o concello de Poio vai tratar e gardar os datos achegados na instancia e documentación
que a acompaña segundo as seguintes cláusulas:
Finalidade A finalidade da recollida e tratamento dos datos son as actividades de rexistro de asociacións no concello
de Poio así como o envío de información que poida ser de interese para a mesma.
Persoas destinatarias Poderase ceder os datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos Encargados do
Tratamento dos Datos, así como aquelas persoas interesadas que soliciten acceso público ao expediente e sexa
pertinente. Non hai previsión de transferencias a terceiros países.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos. Deberá para isto remitir a súa solicitude
por correo electrónico ao enderezo rgpd@concellopoio.gal ou mediante escrito dirixido A/A Secretaría do concello
de Poio ao seu domicilio social.
Información adicional Pode consultar información adicional e detallada sobre Protección de Datos na páxina web do
concello na seguinte ligazón www.concellopoio.gal/index.php/politica-de-privacidade.

Consentimento e Deber de Informar aos Interesados sobre Protección de Datos
Fun informado de que esta Entidade vai tratar e gardar os datos achegados na instancia e na documentación que a acompaña para a realización
de actuacións administrativas
Información básica sobre protección de datos
Responsable

Concello de Poio

Finalidade

Tramitar procedementos e actuacións administrativas.

Lexitimación

Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos outorgados a esta Entidade.

Destinatarios

Cederanse datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos Encargados do Tratamento dos Datos. Non hai previsión de transferencias a
terceiros países.

Dereitos

Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional.

Información
Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección
https://concellopoio.sedelectronica.gal/privacy

Firma
PRESTA O SEU CONSENTIMENTO para que a entidade realice consultas dos datos do solicitante/representante a través da Plataforma de
Intermediación de Datos e outros servizos interoperables
Firma

Municipio
En

Data
,o
(dd/mm/aaaa)

