Praza Consistorio, 1
36430 ARBO – PONTEVEDRA
Telf.:986 665 000 - Fax: 986 665 011
concellodearbo@concellodearbo.es
Concello de Arbo
CIF: P3600100F

COMUNICACIÓN PREVIA PARA AS ACTIVIDADES ESTIVAIS
REFERIDAS A BARBACOAS, CHURRASCADAS, XARDIÑADAS E
SIMILARES, E AS ACTIVIDADES DA FESTA DE SAN XOÁN

De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, infórmase de que os datos declarados neste formulario
pasarán a formar parte do ficheiro correspondente do Concello de Arbo, sendo responsable do seu tratamento este Concello, e
tendo como finalidade e uso previstos os seguintes: realizar a automatización do Procedemento Administración Común. Os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais deste ficheiro poderanse exercer ante o Rexistro
Xeral do Concello de Arbo (Praza Consistorio nº 1, 36430, Arbo, Pontevedra), nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da
citada Lei Orgánica 15/1999,. Autorizo ao Concello de Arbo a solicitar a outras administracións a información necesaria relativa a
esta solicitude. Así mesmo autorizo que me envíen comunicación ao enderezo postal ou de correo electrónico indicado.
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