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DECLARA:
Que as persoas da explotación correspondentes coas unidades de traballo agrario (UTA) ou con profesionais da agricultura a considerar para determinar o importe
das axudas son as que se detallan na seguinte relación:
NIF

NOME E APELIDOS

PROFESIONAL
DA
AGRICULTURA

UTA

HORAS

SINATURA

- Pola súa parte, as persoas que asinan a relación anterior, AUTORIZAN o Fogga:
✔

Para que, en conformidade co disposto no artigo 2º do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación
dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización dos medios electrónicos, acceda ao sistema de verificación de datos de identidade do
Ministerio de Administracións Públicas.

✔

Para solicitar directamente da Axencia Tributaria ou da Tesouraría da Seguridade Social a certificación ou información suficiente que xustifique a
condición de unidade de traballo agrario ou de profesional da agricultura.

✔

Para que, en cumprimento do disposto no artigo 6 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, os datos recollidos nesta solicitude
sexan incorporados a ficheiros informatizados para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento e para que sexan empregados pola
Xunta de Galicia e/ou polo Fogga no ámbito das súas competencias.

O Fogga comunica aos asinantes da relación anterior que, en cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de
carácter persoal, os datos persoais recollidos na mesma serán incorporados a un ficheiro informatizado para o seu tratamento coa finalidade da xestión
deste procedemento. Se o desexan poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a este
organismo como responsable do ficheiro, no enderezo que figura ao pé desta solicitude.

