ANEXO III

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PR526A

INSCRICIÓN NO REXISTRO OFICIAL DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS DE GALICIA

DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DO INTERESADO
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DNI

LOCALIDADE

ENDEREZO
CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CONCELLO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DO REPRESENTANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DNI

LOCALIDADE

ENDEREZO
CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CONCELLO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

TIPO DE SOLICITUDE
MODIFICACIÓN

NOVA INSCRICIÓN

RENOVACIÓN

CANCELACIÓN DA INSCRICIÓN

SECCIÓN EN QUE SOLICITA O REXISTRO
SOCORRISTA EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS

SOCORRISTA EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS

DOCUMENTACIÓN
Fotocopia do DNI ou documento que acredite identidade ou autorización á AGASP para a consulta dos datos de identidade no sistema de
verificación de datos de identidade, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve.
Dúas fotos tamaño carné.
Documentación xustificativa do cumprimento dos requisitos.
Documentación xustificativa do pagamento das taxas.
Autorizo a Academia Galega de Seguridade Pública, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade no
sistema de verificación de datos de identidade.
NON (neste caso, achegar documentación)
SI
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais
recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro, para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode
exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido á Academia Galega de
Seguridade Pública como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 104/2012, do 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional
de Socorristas Acuáticos de Galicia.

SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

Lugar e data
,

de

Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública

de

ANEXO IV

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR526A

INSCRICIÓN NO REXISTRO OFICIAL DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS DE GALICIA

DECLARACIÓN

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS DA PERSOA DECLARANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

COMO TITULAR/REPRESENTANTE DA EMPRESA/ENTIDADE

RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO SOCIAL

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

DNI/NIF

CONCELLO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

DECLARO, baixo a miña responsabilidade:
Que cumpro cos requisitos para o exercicio da actividade de socorrismo en instalacións acuáticas e en espazos acuáticos naturais de Galicia.

LEXISLACIÓN APLICABLE:
-

Real decreto 711/2011, do 20 de maio, certificado de profesionalidade de socorrismo en instalacións acuáticas.
Real decreto 878/2011, do 24 de xuño, título de técnico deportivo en salvamento e socorrismo.
Real decreto 879/2011, do 24 de xuño, título de técnico deportivo superior en salvamento e socorrismo.
Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento de competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral.
Decreto polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e se regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de
Galicia.

PROTECCIÓN DE DATOS:
Todos estes datos quedan protexidos ao abeiro da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal,
especialmente do artigo 10 (o responsable do ficheiro e quen interveña en calquera fase do tratamento dos datos de carácter persoal están
obrigados ao segredo profesional no que se refiere aos datos e ao deber de os gardar, obrigas que subsistirán mesmo despois de finalizaren as
súas relacións co titular do ficheiro ou, se é o caso, co seu responsable).

SINATURA DO SOLICITANTE

Lugar e data
,

de

de

