ANEXO I
SOLICITUDE DO SERVIZO SE AXUDA NO FOGAR
Datos da persoa interesada
NOME

APELIDOS

DNI

DATA DE NACEMENTO

ENDEREZO

ESTADO CIVIL

TELÉFONO

Datos da persoa de referencia
NOME

APELIDOS

DNI

RELACIÓN CA PERSOA INTERESADA

ENDEREZO

TELÉFONO

DOCUMENTACIÓN A APORTAR DA PERSOA INTERESADA:
 Documento Nacional de Identidade / Número de Identificación de Estranxeiros.
 Tarxeta Sanitaria.
 Libro de Familia. (se é o caso).
 Informes médicos.
 Certificado de empadroamento e convivencia. (solicítase no Concello)
.

 Certificado de discapacidade e/ou certificado do grao e nivel de dependencia.
 Xustificantes de ingresos e de patrimonio de tódolos membros da unidade de convivencia:
certificado pensións, declaración renda ou no seu caso certificado imputación rendas,
recibos contribución rústica e urbana.

Quen abaixo asina declara que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se
achegan son verdadeiros, non existindo omisión de datos.
Lousame, _____ de ________________ de 202__.
Asdo.

ALCALDÍA DO CONCELLO DE LOUSAME

INFORMACIÓN AVANZADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS – SERVIZOS SOCIAIS. O/a Responsable de Tratamento dos datos persoais é CONCELLO
DE LOUSAME, con dirección CG 1.5, 15214 -LOUSAME (A CORUÑA); arturo.barreiro@concelodelousame.gal.
1.- DPO: A persoa Delegada de Protección de Datos do CONCELLO DE LOUSAME é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co
que poderá contactar en arturo.barreiro@concellodelousame.gal.
2.-FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia, así como a xestión
administrativa derivada do mesmo. Para o servizo de axuda a domicilio, é moi importante que nos informe correctamente do estado de saúde e dos
tratamentos que estea a recibir. No caso de que haxa omitido algún tipo de información ou non nos informara correctamente, poderán producirse
danos na súa persoa dos que só vostede será responsable.
PRAZO DE CONSERVACIÓN:Os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a nosa relación, mentres non se solicite a supresión dos mesmos.
3.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa firma da presente circular.
4.-DESTINATARIOS DE CESIÓNS: En caso de solicitar o servizo de axuda a domicilio, CONCELLO DE LOUSAME facilitará os seus datos de carácter
persoal á empresa contratada polo Concello para prestar este servizo. En caso de solicitude de subvencións ou outro tipo de axudas económicas, os
datos persoais facilitaranse a todas as administracións públicas con competencia na materia, por ser xestoras das mesmas.
5.- DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como
opoñerse ou retirar o consentimento e solicitar a portabilidad dos mesmos en calquera momento.
CONCELLO DE LOUSAME dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou
solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

