COLEXIO OFICIAL DE EXEÑEIROS TÉCICOS FORESTAIS DE GALICIA
R/ SÁCHEZ FREIRE, º 64 – Baixo dereita
15706 SATIAGO DE COMPOSTELA
E-mail: coetfoga@forestaisgalicia.es
Telf. e Fax: 981/520077

DECLARACIÓN XURADA PARA TRÁMITES DE VISADO
DON/DNA

(se procede), e domicilio profesional aos efectos de notificacións en

realiza a seguinte

DECLARACIÓN XURADA

Que aos efectos do cumprimento do disposto na normativa de visado do COETFG manifesta
que na data da sinatura desta declaración cumpre cos requisitos que a continuación se

Documento electrónico sen validez en formato físico.

sinalan:

1.- Non está incurso en causa de incompatibilidade legal das previstas nos Estatutos do
COETFG.
2.- Cumpre cos requisitos establecidos para o exercicio da profesión, incluíndo as obrigas
fiscais e coa seguridade social.
Asemade o colexiado asinante comprométese a informar ó colexio das modificacións que ó
respecto se produzan durante o ano en curso e aportará, no caso de ser requirido o efecto, da
documentación acreditativa do cumprimento das anteriores circunstancias.

En proba de conformidade o asina en

Asdo: O/A Colexiado/a

a día

de

do 20

Os datos recollidos, conforme ó previsto na Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal e do R.D. 1720/2007 do Reglamento de desarrollo da LOPD., no
presente cupón serán incluídos nun ficheiro denominado Xestión maestra colexiados, inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos e cuxo Responsable do ficheiro é o Colexio
Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia (COETFG), con CIF nº Q6550034J. A finalidade desta recollida de datos de carácter persoal é a xestión de datos persoais e
profesionais de colexiados a efectos das funcións legal e estatutariamente atribuídas ó COETFG. Vostede dá, como titular dos datos, o seu consentimento e autorización para a
inclusión dos mesmos no ficheiro ut supra detallado. En calquera caso, poderá exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndo un
escrito acompañado dunha copia do seu DNI ó COETFG, con dirección R/ Sánchez Freire nº 64 Baixo Dereita 15706 Santiago de Compostela, A Coruña.

colexiado/a

, con número de

