ANEXO I. SOLICITUDE DE USO DO DOMINIO PÚBLICO PROVINCIAL DENOMINADO HORTAS URBANAS
DO PARQUE DO RÍO RATO
Nome:

Apelidos:

D.N.I.:

Teléfono:

Domicilio:

En representación de: -------------------------------------------o

Ante a Excma. Deputación de Lugo comparece e DI que:

1. Solicita a autorización de uso dunha horta urbana no Parque do Río Rato.

2. Declara que foi usuario nos últimos anos dun horto urbano no:
 Parque do río Rato.
 Paradai.
3. Cumpre cos requisitos esixidos nas cláusulas do procedemento de outorgamento de
autorizacións de uso das hortas urbanas do Parque do río Rato na súa primeira fase,
mediante adxudicación directa a usuarios que xa viñan desfrutando anteriormente dun
horto no Parque do río Rato e de Paradai.
4. Está inscrito no Padrón Municipal do Concello:

---------------------------------------------

5. Non posúe terreos no municipio de Lugo con potencialidade de ser cultivados.
6. É representante da Asociación ou colectivo: --------------------------------------------------------7. Que aporta a seguinte documentación
a. Fotocopia do D.N.I. ou documento que legalmente o substitúa.
b. Certificado de empadroamento.
c. Acreditación de ser representante da asociación e escrituras da Asociación.
d. Inscrición no Rexistro de Asociacións.
En Lugo, a

, de

de 2020

Asdo.
Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte o enlace web
seguinte: http://deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/actividades_educacion
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS
RESPONSABLE
Deputación de Lugo
ÁREA RESPONSABLE
Medio Ambiente
FINALIDADE
Xestionar e comunicar actividades educativas e formativas organizadas pola
Deputación de Lugo
LEXITIMACIÓN
RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión
realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos
ao responsable do tratamento
Lei 8/1989, de 15 de xuño, de delimitación e coordinación das competencias
das Deputacións Provinciais de Galicia
DESTINATARIOS
Non previstas
DEREITOS
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no
seu caso, oposición e portabilidade dos datos
PROCEDENCIA
O propio interesado ou o seu representante legal

ILMO. SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

