Imprimir formulario

SERVIZO DE RECEPCIÓN DE
RECLAMACIÓNS DE CONSUMO
Data:
Persoal:
Telefónica:
Nº
Espazo reservado para o selo do Concello

DENUNCIADO/A

Nome comercial:
Actividade:
Enderezo: Rúa
Localidade:
Provincia:

C.I.F.:
Nº
C. Postal
Teléfono

Piso

RECLAMANTE

Nome:
Enderezo: Rúa
Localidade:
Provincia:
Data feitos denunciados

D.N.I.:
Nº
C. Postal
Teléfono

Piso

ASUNTO
1º Relato dos feitos:

2º Pretensión do reclamante:

3º Documentos que aporta:

PEDIMENTO
1.- (*) Arbitraxe:
2.- Sanción:

O reclamante, coa súa sinatura, consente o tratamento
dos seus datos persoais (Ler reverso desta folla).

3.- Outros:
(*) De solicitarse a arbitraxe, cumprimentar os datos que figuran no reverso desta folla

En

Envíe esta folla de reclamación debidamente cumprimentada e firmada a:
Federación Galega de Municipios e Provincias
Rúa Varsovia, portal 4 – C, piso 6º Fontiñas – Área Central – 15707 Santiago de Compostela – A Coruña
Teléf. 981 555 999 – Fax 981 565 203

Asdo:
,a

de

de 20

D/Dna.:

Con D.N.I.

SOLICITA:
1.º - A intervención da Xunta Arbitral de Consumo de Galicia para a resolución da reclamación plantexada ao
dorso, comprometéndome a cumprir o laudo que no seu caso se emita.
2.º - Subsidiariamente, e para o caso de que o reclamado non se someta á arbitraxe, solicita que se inicien
as actuacións oportunas, e no seu caso, o correspondente procedemento sancionador para corrixir as irregularidades
expostas.

En

,a

de

de 20

Asdo.:
(*O reclamante, coa súa sinatura, consente o tratamento dos seus datos persoais.)

* Conforme ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á Protección
das Persoas Físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais; informámoslle que os seus datos se incorporan nun
ficheiro automatizado baixo a responsabilidade da FEGAMP, coa finalidade de poder atender os compromisos xerados pola
relación que mantemos con vostede. Así mesmo informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, oposición e portabilidade e revocar este consentimento mediante correo electrónico dpd@fegamp.gal;
sede electrónica ou escrito acompañado de copia de documento oficial que lle identifique a Rúa de Varsovia, 4-C 6º 15707
Santiago de Compostela (A Coruña).
Vostede da o seu consentimento para ceder os seus datos persoais na tramitación do seu expediente a terceiros organismos
oficias con competencias en materia de atención ao consumidor.
Así mesmo queda constancia da aceptación de todo o exposto anteriormente neste documento e que vostede coñece os seus
dereitos e obrigas segundo a normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Pode consultar a nosa política de privacidade premendo aquí.

