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ANEXO IV 

 

 

DATOS DO SOLICITANTE 

Nome/Razón Social 
NIF  

EN SU REPRESENTACION 

Nome 

Nif 

 

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA, 

Que en relación a esta solicitude de parcela de solo residencial ten interese en solicitar axudas para este pro-
xecto que poidan publicarse ó amparo do “capitulo VII Programa de ayuda a la construción de vivendas en alquiler 
social en edificios energeticamente eficientes”, incluídos no “Real Decreto 853/2021 de 5 Octubre polo que se re-
gulan os programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación 
Transformación y Resilencia”.    

 

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACION DE DATOS 

A PERSOA SOLICITANTE AUTORIZA  á consulta a outras administracións publicas dos seguintes datos: 

Consulta ó Instituto Galego de Vivenda e Solo da situación de concesión ou denegación da axuda solici-
tada ó abeiro do“ Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios ener-
géticamente eficientes “. 

Autorizo a consulta 

Si O NO O 

De non autorizar a consulta debera indicalo na casilla correspondente e aportar a documentación indicada no 
prazo previsto no prego. 

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 

Lugar e Data 

En _______________________, ______________de______________de_______________________ 

TRATAMIENTO DE DATOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL 

De conformidade co 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). A finalidade de dito tratamento 
é prestarlle un óptimo servicio como usuario e o mantemento da relación negocial no seu caso establecida. Informámoslle de que os seus datos 
poderán ser cedidos ó Instituto Galego da Vivenda e o Solo, así como a outras Administracións ou entidades privadas (entidades financeiras, 
empresas subministradoras, entre outras), co obxecto de facilitar as diferentes operación que vaian a levarse a cabo durante o procedemento 
de alleamento, ou con posterioridade ó mesmo para confeccionar datos estadisticos ou para ofertación de servizos. O solicitante da o seu 
consentimento para que no caso de resultar adxudicatario da parcela solicitada, dita adxudicación sexa publicada na páxina web de XESTIÓN 
DO SOLO DE GALICIA- XESTUR, S.A. a efectos informativos. De igual xeito, autorizan ó envío de actualizacións dos servizos e ó envío, por medios 
tradicionais e vía electrónica, ós efectos da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade información comercial acerca de produtos e servizos ofrecidos 
polo centro. da Información e Comercio Electrónico, de 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, opo-
sición e portabilidade en calquera momento, por escrito, acompañado dunha copia dun documento oficial que o identifique dirixido á dirección 
arriba reseñada. Asemesmo, e de igual xeito, pode revocar o consentimento prestado á recepción de comunicacións comerciais de conformidade 
co disposto na Lei 34/2002 e á cesión dos seus datos. 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 pro-
pósito antes mencionado. 


