
 
 

EXERCICIO DE DEREITOS RELATIVOS Á PROTECCIÓN DE DATOS  
 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 
 
 

   

NOME DA VÍA NUM ANDAR PORTA 

    

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

  
 

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito) 
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

    

 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  
Medio de notificación preferente 

Electrónica a través do enderezo da Internet https://sede.parlamentodegalicia.gal. Só poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado 

ao DNI da persoa indicada 

 
Postal (cubrir o enderezo só se é distinto do indicado anteriormente) 

NOME DA VÍA NUM ANDAR PORTA 

    

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    

 
SOLICITUDE DE DEREITO: 

 Acceso 

Rectificación 

Supresión 

Portabilidade 

Oposición 

Limitación do tratamento 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA: 

 Copia do DNI/NIF/NIE ou pasaporte 

Outros 

 
OBSERVACIÓNS: 
 
 

 

A persoa solicitante ou representante declara que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos 
 

O Parlamento de Galicia é o responsable destes datos, que serán incorporados ao rexistro da actividade de tratamento denominada “Xestión de solicitudes 
de exercicio de dereitos”, cuxa finalidade é o exercicio dos dereitos en relación á protección de datos persoais, lexitimada pola execución dun contrato, 
cumprimento de obrigas legais ou o exercicio de poderes públicos. Destinatarios: non está prevista a cesión de datos. Dereitos: as persoas solicitantes poderán 
exercer os seus dereitos, previstos nos artigos 15 ao 22 do Regulamento Xeral de Protección de Datos, a través da páxina Web: 
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos na que dispoñen de información adicional. 

 
LEXISLACIÓN APLICABLE 
Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao 
tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) 
Esquema Nacional de Seguridade (https://www.ccn-cert.cni.es/ens.html) 
Política de Seguridade do Parlamento de Galicia (http://www.parlamentodegalicia.es/Portada/Seguridade) 

 

https://sede.parlamentodegalicia.gal
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos


 
 

 
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 
 
 
 
Lugar e data 
 ,  de  de  

 
Presidencia do Parlamento de Galicia  
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