ANEXO IV
AUTORIZACIÓN SOLICITUDE DE DATOS
AUTORIZACIÓN DA/S PERSOA/S INTERESADA/S PARA QUE O CONCELLO DE VIGO POIDA
RECABAR DA «AEAT» E DAS RESTANTES ADMINISTRACIÓNS E ORGANISMOS PÚBLICOS
INFORMACIÓN DE NATUREZA OU CON TRASCENDENCIA ECONÓMICA.
De acordo co establecido no artigo 95.1.k) da L.58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e na demais
normativa aplicable; en especial, na L.11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos
servizos públicos e na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter
persoal, a/s persoa/s que abaixo asina/n AUTORIZA/N ao Concello de Vigo para que consulte, verifique
e/ou solicite da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) e, de ser o caso, das restantes
Administracións e organismos públicos, os datos, informes e antecedentes de natureza ou con
trascendencia económica que sexan precisos para os exclusivos efectos da tramitación da súa solicitude
de prestación do SERVIZO MUNICIPAL DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.
DATOS DA/S PERSOA/S QUE OUTORGA/N A AUTORIZACIÓN.
NOME E APELIDOS………………………………….........…………………………………………………………
DNI/NIF/NIE/OUTROS……………………………………………………………………………...………………...
SINATURA……………………………………………………………………………………………………………..

NOME E APELIDOS………………………………….........…………………………………………………………
DNI/NIF/NIE/OUTROS……………………………………………………………………………...………………...
SINATURA……………………………………………………………………………………………………………..
Vigo, .......... de ......................... de ..........

NOTA: A autorización concedida polo/s asinante/s poderá ser revogada en calquera momento mediante escrito
dirixido ó Departamento de Política de Benestar do Concello de Vigo. Neste caso, será/n a/s persoa/s interesada /s
a/s que deberá/n recabar e achegar os datos económicos requiridos.
Os datos persoais recollidos nesta autorización serán incorporados e tratados nos ficheiros automatizados do
Concello de Vigo – Área de Política de Benestar, cuxa finalidade é posibilitar a xestión dos servizos e prestacións
sociais da súa competencia. Poderán ser utilizados para fins estatísticos e cedidos de conformidade coa
lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, estando prevista a cesión á entidade
que xestionará o servizo de teleasistencia. O órgano responsable do ficheiro é a Concellería de Política de
Benestar do Concello de Vigo (Praza do Rei, 1 CP 36202 Vigo), perante a que o interesado poderá exercer os seus
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición (Art. 5 LO.15/1999).
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