ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR100A

SOLICITUDE

ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Miguel Angel

Delgado

Gonzalez

32413124Y

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

RÚA / CALLE

Juan Castro Mosquera

28

PARROQUIA

LUGAR

A Coruña

A Coruña

2

CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

15005

CORUÑA (A)

Coruña (A)

A Coruña

TELÉFONO

FAX

981926397

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

630389871

prensa@xornalgalicia.com

ANDAR

PORTA
d

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Miguel Angel

Delgado

González

32413124Y

Notifíquese a:

Persoa ou entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

630389871

prensa@xornalgalicia.com

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

OBXECTO DA SOLICITUDE DE INFORMACIÓN
Estimada Marta Míguez
Co debido respecto dirixímosnos/dirixímonos a Vostede por ser o órgano competente para coñecer desta solicitude de acordo co disposto na
Lei 19/2013, de Transparencia, e o que por dereito lle corresponda e 1* como mellor proceda, SOLICITAMOS:
1º .- Información sobre todos os webs, dominios, adjudicaciones, contratos, convenios ou calquera tipo de relación documentable entre o Sr
Rafael Millán Calenti, coa Consello Superior de Deportes, Secretaría de Deportes e ao mesmo tempo apertura de expediente informativo sobre
súas relacións coa Federación Galega de Kárate titular do dominio web www.rafaelalvaromillancalenti.es ou calquera outra forma pública de
patrocinio ou publicidade ou outras entidades con medios ou fins similares que dependan dos nomeados na petición.

MOTIVACIÓN (opcional)
Lei 19/2013, de Transparencia, e o que por dereito lle corresponda e 1* como mellor proceda

Número de entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia: 2018/2908241
Data e hora: 04-12-2018 12:27

NOME/RAZÓN SOCIAL

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Data e hora: 04-12-2018 12:27

Asinado por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ (32413124Y) mediante un certificado dixital

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

ANEXO I
(continuación)

MODALIDADE QUE SE PREFIRA PARA ACCEDER Á INFORMACIÓN SOLICITADA, artigo 17.d) da Lei 19/2013, do 9 de decembro de
transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
Por correo postal
Por correo electrónico
Presencial

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Documento acreditativo da representación, só cando proceda.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento

Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a
través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora
do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de
protección de datos e máis
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán, en todo caso, aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 3 de marzo de 2016 pola que se aproba o modelo normalizado de solicitude de acceso á información pública da Administración xeral e
das entidades integrantes do sector público autonómico de Galicia.
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
Data e hora: 04-12-2018 12:27

Asinado por MIGUEL ANGEL DELGADO GONZALEZ (32413124Y) mediante un certificado dixital

Lexitimación para o
tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

A Coruña

Secretaría Xeral da Presidencia
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de

,

4

de

decembro

de

2018

CÓDIGO SOLICITUDE: 01102948

