MODELO SOLICITUDE DE COMPRA DE BENS INMOBLES DO IGAPE
ANEXO II
BEN/S INMOBLES / SOLICITADOS
IDENTIFICACIÓN INMOBLE

CONDICIÓNS DE COMPRA
PAGO CONTADO
SI

LOCALIZACIÓN

X

PREZO INMOBLE

DATOS DO SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL,OU NOME E APELIDOS

N.I.F

ENDEREZO

Nº

LOCALIDADE

C.P.

PROVINCIA
FAX

TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

NOME DO FIRMANTE (Só para Sociedades Mercantiles)
NOME E APELIDOS

D.N.I

CARGO NA EMPRESA
Acompañase copia do DNI e apoderamiento da sociedade

ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS DE VENDA PUBLICADAS POR XESTUR

SI

XUNTO RESGARDO BANCARIO DO INGRESO DA FIANZA (5%)
ENTIDADE ABANCA Nº CONTA INGRESO

ES28 2080 0388 2430 4000 1089

IMPORTE

CESIÓN 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 LeiOrgánica3/2018,do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais,do RealDecreto1720/2007,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 ós seus datos serán cedidos ó Instituto Galego de Promoción Económica co mesmo fin.
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 á dirección arriba reseñada. 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…………………….20…..

Asdo:

