ANEXO I
SOLICITUD ALUGUER VIVENDA
I.- DATOS DO SOLICITANTE
Nome:
Apelidos:
NIF:
Email:
Teléfono contacto:
II.- VIVENDA SOLICITADA
Concello:
Enderezo:
Tipo/Clase:
Nº Vivenda:
Renda mes máxima :

(IBI + Gastos de Comunidade)

III.- DOCUMENTACION
Aporto a seguinte documentación:
 Fotocopia DNI
 Acreditación ingresos 0,7 IPREM (contrato traballo, nómina, pensión etc)
 Resolución Inscrición no Rexistro de Demandantes
IV.- SOLICITO:
 Inclusión no procedemento para a súa adxudicación
 Declaro cumprir cos requisitos establecidos no anuncio da promoción
CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

De conformidade co disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no
que respecta ó tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), da Lei
Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o
Regulamento de desenvolvemento da LOPD, e demais normativa vixente de aplicación en cada momento en materia de protección de datos, informámoslle que os datos
proporcionados ao longo da prestación do servizo incorporaranse á Actividade de Tratamento de XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. con CIF número A
70.392.758 e domicilio social no Polígono de Fontiñas, Área Central - Local 25 Z, 1º Andar, 15.707, Santiago de Compostela (A Coruña). O obxectivo deste tratamento é
proporcionar un servizo óptimo como cliente eo mantemento da relación negocial, se é o caso. Do mesmo xeito, a empresa informa que de resultar adxudicatario os seus datos
serán cedidos ó Instituto Galego da Vivenda e Solo para fins administrativos.
Pola súa banda, informámoslle que pode contactar co Delegado de Protección de Datos, XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A., no seguinte enlace:
https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-datos. Pode consultar información adicional e detallada sobre protección de datos na nosa Política de Privacidade do sitio
web www.xesturgalicia.com ou no enderezo https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.
Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición e portabilidade en calquera momento, por escrito, acompañado dunha copia dun
documento oficial que o identifique dirixido ao enderezo anterior. Do mesmo xeito, e igualmente, pode revogar o consentimento dado á recepción de comunicacións
comerciais de conformidade co disposto na Lei 34/2002. Declaro que entendo e acepto a Política de privacidade do sitio web www.xesturgalicia.com.Por último, a empresa
infórmalle que ao asinar este documento, concede o seu consentimento para o tratamento dos seus datos para o propósito antes mencionado.

En .......................................... a ......... de ............................. de 2022

Asdo.: ............................................................................................
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