ELECCIONS 2018: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVIZOS E NAVEGACIÓN DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA.
RECIBÍ CENSO PERSOA XURÍDICA

D./Dª………………………………………………………con DNI nº………………….………………….., na súa
condición de ………………………………………………………………………………………………………………. da
mercantil……………………………………………………………….. con CIF nº ………………………………. inscrita
como elector no censo da Cámara de Comercio de Santiago de Compostela e con domicilio en
………………………………………………………………………………………………………………………………;
segundo
acredita mediante a presentación de …………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Declara que, na data e lugar abaixo indicados, e en resposta á súa solicitude expresa, lle foi
entregado o listado completo correspondente ao Grupo …..Categoría…., do Censo Electoral
vixente da Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de
Compostela.
Tamén declara, baixo a súa responsabilidade que se compromete a empregar tal listado
exclusivamente no caso de formalizar a presentación da empresa como candidato ás eleccións
a representante no Pleno da mencionada Corporación, polo Grupo e categoría xa citados, e
únicamente con fins electorais.
Os datos non serán aplicados nin utilizados para fins distintos aos convidos. Do mesmo xeito
non serán comunicados, nin siquiera para a súa conservación a terceiras persoas e/ou
entidades. Unha vez cumprida a finalidade descrita e, en todo caso, unha vez concluido o
presente proceso electoral, o asinante comprométese a destruir todos os datos que poideran
obrar no seu poder e que teñan sido ou non utilizados no tratamento, igual que calquer
soporte ou documento no que conste algún dato tratado.
O/A asinante recibe o Censo baixo a sua exclusiva responsabilidade, eximindo á Cámara de
calquer eventual responsabilidade, en especial das relacionadas coa normativa de protección
de datos (Lei 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal / Real
Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de
desenvolvemento da Ley Organica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de datos de
carácter persoal).

E para que así conste asina o presente documento

Asinado:……………………………………………………….

En………………………………..a …..de …………………………….de 2018

