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SOLICITUDE DE CONFIRMACIÓN OU RENOVACIÓN DE RESIDENCIA

SOLICITANTE

NOME: PRIMEIRO APELIDO:

SEGUNDO APELIDO: NIF/NIE:

ENDEREZO POSTAL:

CIDADE: PROVINCIA: C.P.:

TELÉFONO FIXO: TELÉFONO MÓBIL:

ENDEREZO ELECTRÓNICO:

         Actúa en nome propio          Actúa en representación de:                                   en calidade de:

      
INTERESADO/A

NOME/ RAZÓN SOCIAL: PRIMEIRO APELIDO:

SEGUNDO APELIDO: NIF/NIE:

ENDEREZO POSTAL:

CIDADE: PROVINCIA: C.P.:

TELÉFONO FIXO: TELÉFONO MÓBIL:

ENDEREZO ELECTRÓNICO:

CANLE DE NOTIFICACIÓN

          Tradicional           Telemática

DECLARACIÓN

         Declaro que resido habitualmente neste municipio para a comprobación de residencia de cidadán/á
         inscrito no Rexistro central de estranxeiros/as.

         Declaro que resido habitualmente neste municipio para a comprobación de residencia de cidadán/á
         non inscrito no Rexistro central de estranxeiros/as.

          Declaro que resido habitualmente neste municipio para a comprobación de residencia de cidadán/á 
          con tarxeta de residencia expedida hai máis de cinco anos.

          Declaro que resido habitualmente neste municipio e solicito a renovación da inscrición no padrón 
          para cidadáns/ás estranxeiros/as non comunitarios/as sen autorización de residencia permanente.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA

 LUGAR: DATA: SINATURA:

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE BETANZOS

De conformidade co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos de carácter persoal que nos facilitou serán obxecto de
tratamento nos ficheiros de responsabilidade do Concello de Betanzos. A finalidade do tratamento é atender adecuadamente a súa solicitude. Os datos solicitados a través desta comunicación son
necesarios, adecuados, pertinentes e non excesivos para a prestación do servizo. A negativa a facilitar os datos facilitados supón a imposibilidade de prestarlle o servizo. Pode exercer os dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e oposición  de conformidade co establecido na Lei 15/1999, a través do Rexistro xeral do Concello de Betanzos ou do teléfono e do fax indicados na cabeceira do
documento.


