EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO
Praza Maior, 1. 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982 56 01 28 Fax:982 56 11 47 Correo Electrónico: concello@viveiro.es

SOLICITUDE DE COPIA DE ATESTADO
DATOS PERSOAIS DO SUXEITO PASIVO
NIF / CIF / NIE

Nome e Apelidos ou Razón Social

Enderezo

Teléfono

Código Postal

Concello

Localidade

Provincia

DATOS PERSOAIS DO REPRESENTANTE
NIF / CIF / NIE

Nome e Apelidos

Enderezo

Teléfono

Código Postal

Concello

Localidade

Provincia

Segundo o artigo 8, epígrafe segundo, da Ordenanza Fiscal núm. 4 reguladora da taxa polos documentos que expida ou de que
entenda a Administración ou as autoridades locais a instancia de parte.

DATOS DO ATESTADO
NÚM. ATESTADO

MATRÍCULAS IMPLICADAS

DATA ACCIDENTE

PERSOAS IMPLICADAS

Para xustificar o exposto anteriormente, presento a seguinte documentación, sabendo que de non presentala decae o pedimento e
arquívase sen máis trámite o expediente:
Pago de Taxas

Viveiro,

de

de 20

Asdo.
SRA. ALCALDESA DO EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE VIVEIRO, con dirección PRAZA MAIOR 19-20, 27850 - VIVEIRO (LUGO); concello@viveiro.es.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a
terceiros, salvo por obriga legal.
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 en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE VIVEIRO 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.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: concello@viveiro.es

