Centro de Atención ao Usuario
Teléfono 881995300
cau-periferico@xunta.gal
FORMULARIO

TIPO

CÓDIGO

CONTRATOS PÚBLICOS DE GALICIA - SOLICITUDE
DO PERFIL DO CONTRATANTE DA ENTIDADE LOCAL

SOLICITUDE

EL-PCG-001

ALTA

BAIXA

MODIFICACIÓN

DATOS DO PERFIL DO CONTRATANTE
NOME DA ENTIDADE LOCAL

RÚA

CIF DA ENTIDADE LOCAL

LOCALIDADE

PROVINCIA

(*) ENDEREZO ELECTRÓNICO CORPORATIVO

NÚMERO DE TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL

FAX

WEB DA ENTIDADE LOCAL OU DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

Nos casos que proceda deberá enviarse ao enderezo electrónico oficina.econcellos@xunta.gal
- Logo do organismo cun tamaño máximo de 159 x 50 px. e a ser posible con fondo transparente, para a súa
incorporación ao perfil do contrantante.
- Arquivo en formato pdf coas instruccións de réxime interno aplicables a este organismo.

DATOS DO/A ADMINISTRADOR/A DO PERFIL (**)
NOME

APELIDOS

NIF

NÚMERO DE TELÉFONO

(*) ENDEREZO ELECTRÓNICO CORPORATIVO

O/A ALCALDE/SA (sinatura e selo)

LUGAR E DATA
,

de

de

(*) O enderezo electrónico debe ser corporativo (concello, eidolocal, fegamp, deputación, etc..). O correo indicado utilizarase para as notificacións necesarias relacionadas co
portal Contratos Públicos de Galicia.
(**) Esta persoa administrará os datos do perfil do contratante. O/A Administrador/a do perfil debe ser usuario/a da entidade local no portal Eidolocal.

Os datos de carácter persoal recollidos neste formulario serán tratados, na súa condición de responsable, pola Xunta de Galicia - Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, coa finalidade de xestionar a súa solicitude. A lexitimación para o tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha
misión de interese público e cumprimento dunha obriga legal en base ao disposto no Decreto 74/2018, do 5 de xullo polo que se establece a estrutura orgánica da
Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ,na normativa xeral e sectorial referenciada en https://www.xunta.gal/informacion-xeralproteccion-datos e demais regulación concordante. Informámolo/a de que non se prevén comunicacións a terceiros dos datos achegados neste formulario. Como persoa
interesada poderá acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos, ou retirar o consentimento, segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos . Dispón de máis información sobre a protección de datos, así como do contacto cos/as delegados/as de protección de datos da
Xunta de Galicia en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.
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