
                                                                          
                                                                                      

                                                                                                           
       SOLICITUDE: CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL                                                            MODELO 121

DATOS DAS PERSOAS SOLICITANTES                                                                 
NOME e APELIDOS: NIF/NIE:

ENDEREZO: CONCELLO:

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

 SI autorizo ao Concello de Lugo para que utilice os meus datos para a tramitación do expediente de matrimonio civil
 NON autorizo ao Concello de Lugo para que utilice os meus datos para a tramitación do expediente de matrimonio 
civil
NOME e APELIDOS: NIF/NIE:

ENDEREZO: CONCELLO:

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

  Si autorizo ao Concello de Lugo para que utilice os meus datos para a tramitación do expediente de matrimonio 
civil

  NON autorizo ao Concello de Lugo para que utilice os meus datos para a tramitación do expediente de matrimonio

civil
ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ENDEREZO: CONCELLO:

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA:

SOLICITA 

A CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL NESTE CONCELLO,  

O día   de       202    ás  horas

Presidida por 

Idioma elexido  (castelán ou galego) 

            Lugar de celebración 

Os/as testigos/s que participarán na cerimonia son:

D/na.   con DNI  

D/na.   con DNI 

   DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

    EXPEDIENTE DE MATRIMONIO CIVIL REMITIDO POLO REXISTRO CIVIL

   TASA POLA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL (MODELO 100)      

   FOTOCOPIA DNI TESTIGOS

   FOTOCOPIA DNI CONTRAÍNTES 

Lugo, de de 
         AS PERSOAS SOLICITANTES 



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  A PROTECCIÓN DE SUS DATOS

Responsable Concello de Lugo

Finalidade      Xestión e celebración de matrimonios civís

Lexitimación      Consentimento do/a interesado/a

Destinatarios Non está prevista a comunicación de datos a terceiros

Dereitos
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do 
tratamento, oposición e portabilidade dos datos.

Procedencia Datos facilitados polos/as usuarios/as

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS PERSOAIS

Os efectos previstos no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das
persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/
CE (Regulamento xeral de protección de datos), proporcionáselle a seguinte información en relación ó tratamento dos seus datos.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO

A información facilitada no formulario é titularidade do Concello de Lugo, domiciliado en Praza Maior, nº1 27001 Lugo. Para calquera
información adicional pode realizar calquera consulta a través dos seguintes medios:

- Teléfono: 982 297 100
- Correo electrónico: 010@concellodelugo.org
- Contacto DPD: dpd.lugo@seguridadinformación.com

FINALIDADE

No  Concello de Lugo tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar as inscricións nos cursos,
incluíndo notificacións para o requirimento de datos. Non está prevista a toma de decisións automatizadas ou a elaboración de perfís.

LEXITIMACIÓN

A lexitimación do tratamento dos seus datos persoais  encontra o seu fundamento no consentimento dos/as interesados/. Os datos
persoais solicitados son de carácter obrigatorio, polo que a non cumprimentación supón a imposibilidade da súa inclusión nos ficheiros
anteriormente descritos e o cumprimento das finalidades definidas no apartado anterior.

DESTINATARIOS

Non está prevista a comunicación de datos a terceiros nin a transferencia internacional de datos. 

DEREITOS

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre si, no Concello de Lugo, estamos tratando datos persoais que lles atiñan, ou non. 

As persoas interesadas teñen dereito a acceder os seus datos persoais, así coma a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu
caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para o cumprimento dos fins para os que
foron recollidos e en cumprimento da lexislación vixente.

En determinadas circunstancias, os/as interesados/as poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso, unicamente,
se conservarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións. 

En  determinadas  circunstancias  e  por  motivos  relacionados  coa  súa  situación  particular,  os/as  interesado/as  poderán  opoñerse  ó
tratamento dos seus datos. O Concello de Lugo deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou no exercicio ou na
defensa de posibles reclamacións.

O/a interesado/a ten dereito a recibir os datos persoais que facilitou ó Concello de Lugo nun formato estructurado, de uso común e lexible
pola máquina. Este último dereito limitarase polas seguintes excepcións: que os datos sobre os que recae este dereito, foran facilitados
pola persoa interesada; que os seus datos sexan tratados polo Concello de Lugo de maneira automatizada (medios informáticos).
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