PLAN MORAÑA ACTÍVASE
(Axudas ao impulso da actividade económica no termo municipal de Moraña para paliar
os efectos do COVID-19)

FORMULARIO PODER DE REPRESENTACIÓN
DATOS SOLICITANTE TITULAR DA ACTIVIDADE
Nome e apelidos ou razón social
Tipo de identificación
DNI
NIE
NIF
PAS.
DATOS REPRESENTANTE
Nome e apelidos ou razón social
Tipo de identificación
DNI
NIE
NIF
PAS.
DATOS DE CONTACTO
Teléfono
Fax
DOMICILIO
Enderezo

Código Postal

Número

Tipo de persoa
Fisica
Xurídica

Número

Tipo de persoa
Fisica
Xurídica

Correo electrónico

Municipio

Provincia

A persoa que asina, como interesada no trámite administrativo sobre a presente axuda
MANIFESTA
Que outorga neste acto a súa representación á persoa representante, ao obxecto de que poida
presentar a solicitude de subvención de axudas directas excepcionais e as manifestacións nela
contidas e se entenda co representante calquera dos actos e notificacións que se realicen no
procedemento anteriormente citado.
De conformidade co disposto no artigo 5 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas, asínase a presente declaración, no lugar e
na data indicados.

Sinatura do Solicitante

En Moraña, a _____ de ______________ de 2020

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 e en cumprimento da Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos e
garantía dos dereitos dixitais , os datos recabados desta solicitude serán tratados para a tramitación da mesma, baixo a
esponsabilidade da área tramitadora do procedemento instado, para os fins indicados polo Concello de Moraña e ante quen, as persoas
afectadas poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos
mesmos. Así como a posta de reclamacións ante a autoridade de control. O tratamento de datos queda lexitimado por obriga legal e o
consentemento das persoas interesadas. A presentación desta solicitude supón unha clara acción afirmativa en relación o tratamento
dos datos persoais incorporados á mesma. Os datos comunicaranse ás unidades administrativas municipais competentes na materia
relacionada coa comunicación realizada e no poderán ser cedidos a terceiros salvo nos supostos previstos na normativa vixente sobre
protección de datos de carácter persoal.

