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DATOS PADRONAIS. CONSENTIMENTO

NOME E APELIDOS * (NO CASO DE MENORES, CUBRIR
OS DATOS DO MENOR E DO REPRESENTANTE LEGAL)

DNI EXPEDICIÓN 
DE 
CERTIFICADOS
E VOLANTES 
COLECTIVOS*

SINATURA

SÍ

NON

SÍ

NON

SÍ

NON

SÍ

NON

SÍ

NON

SÍ

NON

SÍ

NON

SÍ

NON

SÍ

NON

SÍ

NON

*A  autorización  para  expedición  de  certificados  e  volantes  colectivos,  é  en  todo  caso  baixo  as
condicións indicadas no punto:  “DATO VOLUNTARIO: EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓNS E VOLANTES
COLECTIVOS:”
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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 MELIDE, con dirección en
PRAZA DO CONVENTO, Nº5, 15800 - MELIDE (A CORUÑA); correo@concellodemelide.gal.
1.- dpo: O Delegado de Protección de Datos do  CONCELLO DE MELIDE  é Servicios  de Adaptación
Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en correo@concellodemelide.gal.
2.- finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para obter o seu consentimento posterior
á inscrición na folla padroal para a emisión de certificacións e volantes colectivos. 
Prazo de conservación: Os datos facilitados conservaranse con carácter indefinido atendendo a
razóns históricas, científicas e de estatística.
3.- lexitimación: Para a expedición de certificacións e volantes  que comprenden a totalidade de
persoas inscritas nun mesmo domicilio, cando sexan solicitados por un particular, a lexitimación baséase
no consentimento propio de tódolos inscritos na vivenda ou en ter un interese que prevaleza sobre os
intereses ou os dereitos e liberdades fundamentais dos afectados, o cal exixe un xuízo de ponderación
por parte do Concello, atendendo á normativa vixente de Protección de Datos e segundo o establecido
na “Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de
febrero de 2020,  de la Presidencia del  Instituto Nacional  de Estadística y de la Dirección General  de
Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la
gestión del Padrón municipal”. 
4.-destinatarios de cesións:  CONCELLO DE MELIDE cederá os seus datos de carácter persoal ao
inscribirse na folla padroal, ó Instituto Nacional de Estatística, a outros Órganos da Administración do
Estado  e  da  Comunidade  Autónoma  que  necesiten  datos  do  padrón  de  habitantes  para  realizar
notificacións de ausentes e a órganos xudiciais que así o soliciten.
DATO VOLUNTARIO: EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓNS E VOLANTES COLECTIVOS: O CONCELLO DE MELIDE
poderá emitir certificacións e volantes colectivos, onde aparezan os seus datos, sempre que na folla de
inscrición padroal marque a casa de dato voluntario na que se indica: “Autorizamos aos maiores de
idade empadroados nesta folla para comunicar ao Concello as futuras variacións dos seus datos e para
obter certificacións ou  volantes de empadroamento”,  que tras o xuízo de ponderación por parte do
Concello exista un interese que prevaleza sobre os intereses ou os dereitos e liberdades fundamentais
dos afectados, ou que vostede dea o seu consentimento posterior á inscrición na folla padroal, a través
da presente instancia. 
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 en calquera
momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.
 CONCELLO DE MELIDE  dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, nas nosas instalacións ou por
correo electrónico en correo@concellodemelide.gal, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para
acreditar a súa identidade.
Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha reclamación
ante a Agencia Española de Protección de datos, a través das seguintes vías:

- Sede electrónica: www.aepd.es
- Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid
- Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17

http://www.aepd.es/

