
FORMULARIO

SOLICITUDE ALTA/BAIXA/PUBLICAR/DESPUBLICAR 
ESPAZO TRANSPARENCIA DE EIDOLOCAL*

TIPO

Solicitude
CÓDIGO

EL-TRA-001

(*) Para solicitar o servizo é necesario que estea dado de alta como usuario/a do portal Eidolocal polo menos o/a usuario/a alcalde/sa ou o/a usuario/a secretario/a da 
entidade local
(**) Conta de correo electrónico á que se confirmará a alta/baixa da entidade no servizo Transparencia de Eidolocal ou a publicación/despublicación do espazo.
(***) Só cumprimentar este campo no caso de que a entidade local xa dispoña dunha páxina web/portal ou área onde ten publicada toda a información relativa á 
transparencia. Neste caso, se a entidade desexa que ao dar de alta o servizo xa sexa publicado o espazo deberá marcar ademáis de ALTA a opción PUBLICAR. 

LOPD:
O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice estará suxeito ao establecido pola Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais 
normativa de aplicación. Os datos que se recollan trasladaranse informaticamente ou se arquivarán co seu consentimento, tendo dereito a decidir quen pode ter os seus 
datos, para que os usa, solicitar que os mesmos sexan exactos e que se utilicen para o fin que se recollen, coas excepcións contempladas na lexislación vixente. Ademais, 
poderá exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición.
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DATOS DA ENTIDADE LOCAL
ENTIDADE LOCAL: CIF:

RÚA LOCALIDADE PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

 O/A ALCALDE/SA (sinatura e selo)

 LUGAR E DATA

, de de 

DATOS DO SOLICITANTE (ALCALDE/SA)

NOME APELIDOS

CORREO ELECTRÓNICO** NÚMERO DE TELÉFONO FAX

ENDEREZO WEB PORTAL/ÁREA DE TRANSPARENCIA***
URL TRANSPARENCIA***:

  

                                     

Centro de Atención ao Usuario
Complexo Administrativo de San Caetano
Rúa Otero Pedraio, s/n
15781 Santiago de Compostela
Teléfono 881995300 Fax 981545452
cau-periferico@xunta.es

ALTA BAIXA PUBLICAR DESPUBLICAR
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