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Información adicional sobre Protección de Datos (RXPD) 
En cumprimento da normativa de Protección de Datos, e tendo en conta as disposicións do RXPD (ar. 13 e 14) informámoslle que a instanciao e calquera dato que nos 
proporcine a través deste medio, será incorporado a un Rexistro de Actividades de Tratamento coa finalidade de poder prestar os servicios municipais. Informámoslle que 
tratarems os seus datos co fin de xestionar o contacto que realizou ou a consulta que nos remitiu dentro dos servizos de xestión do Concello de Taboadela, e únicamente con 
este fin. Aplicaremos as políticas de seguridade de datos de carácter persoal que establece o RXPD.  
Si desexa obter máis infromación sobre o tratamento de datos, o modo de informar, establecemento por capas, poñeremos á súa disposición un cadro informativo no que 
poderá coñecer todos os elementos relevantes ao tratamento de datos que aplicamos a nesta entidade, si vd. así o solicita. Informámoslle ademais que vd. ten dereito a 
obter conbfirmación de si estamos tratando os seus datos, dereito de acceso, rectificación e supresión, portabilidade, opoñerse ao tratamento e solicitar a limitación 
deste, por medio de carta á dirección que se indica, ou ben dirixíndose persoalmente ás nosas dependencias na Praza do Concello, nº 1, Taboadela (32690) Ourense, 
tamén enviando un e-mail a: concello.taboadela@eidolocal.es, ditas solicitudes deberán dirixirse a Delegada de Protección de Datos, facendo referencia ao dereito que 
pretende exercer, acompañando estas de copia do seu DNI/NIF ou documento que o identifique.  

 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NA BOLSA DE VIVENDAS, FINCAS E LOCAIS 
EN VENTA OU ALUGUER  NO CONCELLO DE TABOADELA (OURENSE) 

 
DATOS DO PROPIETARIO: 

 

NOME E APELIDOS: 

DNI: 

ENDEREZO: 

LOCALIDADE: 

PROVINCIA: 

CORREO ELECTRONICO: 

TELÉFONO: 

 

DATOS DO BEN: 

 

INDICAR SI É VIVENDA/FINCA/LOCAL: 

EN VENTA OU ALUGUER: 

EN CASO DE SER VIVENDA ¿NECESITA REFORMA? (SI/NON): 

EN CASO DE SER FINCA ¿É URBANIZABLE? (SI/NON): 

LOCALIZACIÓN: 

REFERENCIA CATASTRAL: 

PREZO: 

APORTA FOTOS (SI/NON): 

 

Dou o miña conformidade para publicitar na páxina web do Concello, os datos 
anteriormente facilitados, 
 
 En  Taboadela, a…………….. de …………………..de 20…. 
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