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Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Autorización para solicitar datos da AEAT, SEPE- INEM-SPEG, INSS e datos de ldentidade de
persoas físicas
A/s persoa/s abaixo asinante/s autoriza/n ao Concello da Coruña a solicitar da Axencia Estatal de
Administración Tributaria, do Servizo Público de Emprego Estatal, Servizo Público de Emprego de Galicia
do Instituto Nacional da Seguridade Social e da Dirección Xeral da Policía información de natureza
tributaria, de prestacións e subsidios de desemprego, de natureza laboral e de prestacións, pensións e
consulta de datos de identidade das persoas físicas para a tramitación da tarxeta Millennium, sendo
titular a persoa que figura no apartado A da presente autorización.
A. Datos da persoa solicitante / Datos de la persona solicitante

1

Nome ou razón social

Primeiro apelido
Tipo de vía

Km

1

Nome de vía

Bloque

Código postal
NIE

1

1

Escaleira

Segundo apelido

1

Número

1

Piso

1

Porta

Municipio

Provincia

Sinatura

Tel. móbil

B. Datos doutros membros da familia do solicitante cuxos ingresos son computables para o
recoñecemento, seguimento ou control da axuda. (unicamente maiores de 18 anos)
Relación co solicitante

NIF

Nome e apelidos

A Coruña,

de

Sinatura

de

Para a súa tranquilidade e seguridade informámoslle de que, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 3/2018, do S de decembro, de
Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais, poi a que se adapta o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 2016/679

do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus
datos personais e á libre circulación destes datos, os datos de carácter persoal que se obteñan da súa solicitude pasarán a formar parte do ficheiro
automatizado de datos de carácter persoal OPENCERT, cuxa titularidade e responsabilidade corresponde ao Concello da Coruña, con domicilio
en Praza de María Pita nº 1.

