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CIDADE
DA CULTURA
DE GALICIA

FORMULARIO PARA O EXERCICIO DO DEREITO DE ACCESO
FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA en cumprimento das obrigas recollidas na Normativa de
Protección de Datos de Carácter Persoal, recoñece e garante o Dereito de Acceso aos seus Datos de Carácter
Persoal, que foron incorporados aos seus ficheiros.
Interesada/o
DNI

Nome e apelidos/Razón social

Rúa

CP

Núm.

Municipio

Escaleira

Piso

Provincia

Porta

Teléfono

Correo electrónico
Representante1
DNI

Nome e apelidos

Rúa

CP

Núm.

Municipio

Escaleira

Provincia

Piso

Porta

Teléfono

Correo electrónico
Por medio do presente escrito exerce o dereito de acceso, de conformidade co previsto no artigo 15 da Lei
Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e nos artigos 23 e seguintes
do Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, e en consecuencia,
Solicito
1.-Que se resolva expresamente a presente solicitude de acceso aos seus datos de carácter persoal
sometidos a tratamento, no prazo máximo dun mes a contar desde a recepción desta solicitude.
2.- Que se esta solicitude fose estimada, se remitan por correo, no prazo de dez días a contar desde a
resolución estimatoria, a información que comprenda, de modo lexible e intelixible, os datos de carácter
persoal que estean sendo obxecto de tratamento, a finalidade deste e a información dispoñible sobre a orixe
dos devanditos datos e as comunicacións realizadas ou previstas destes.

En____________________, a________de___________de 20__

Asdo:

A DIRECTORA XERENTE DA FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA
A representación legal nos casos en que a/o afectada/o se atope en situación de incapacidade ou minoría de idade que lle imposibilite o
exercicio persoal destes dereitos, deberá ser acreditada. Así mesmo, para o exercicio deste dereito mediante representante voluntaria/o
designada/o expresamente para iso, deberá acreditarse a identidade da/o representada/o mediante a presentación de copia do seu DNI
ou documento equivalente, e a representación conferida.

