DECLARACIÓN RESPONSABLE / AUTORIZACIÓN TITULAR

D. ________________________________________ con D.N.I. _________________ como
titular do vehículo / representante da entidade __________________________ propietaria
do

citado

vehículo

con

matrícula

__________________,

número

de

bastidor

_________________________________ marca ___________________________, modelo
_______________________ declaro baixo declara baixo a súa responsabilidade ter
EXTRAVIADO o Cartón de Inspección Técnica do mesmo, comprometéndome a
entregalo nesta estación ITV no caso de que apareza, unha vez reciba o duplicado o
mesmo, ou a comunicar o seu achado no caso de que o duplicado do mesmo atópese en
tramitación para que procedan a pechar as actuacións e arquivar o expediente,
responsabilizándome dos actos que puidesen dar lugar a tal incumprimento.
Así mesmo, autorizo de forma expresa a ________________________________________
con D.N.I. _________________________ para efectuar a solicitude, tramitación e recollida
de canta documentación sexa preceptiva para as xestións a realizar nas oficinas da
Inspección Técnica de Vehículos en relación ao citado vehículo da miña propiedade.

Esta autorización é exclusiva e excluínte de calquera outra e limítase á comunicación ou
acceso á información sinalada, non sendo extensible a outros datos persoais nin a persoas
distintas da arriba indicada.

E para que así conste aos efectos oportunos, asino a presente declaración.
En Ferrol a _____ de __________________ de ______

Asinado ___________________________________
Deberá presentar copia do D.N.I. do titular do vehículo para achegar ao expediente.
En cumprimento do disposto na normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter persoal, informámolo de que
os seus datos son tratados por Supervisión y Control, S.A.U. (“SYC”) como responsable do tratamento, co fin e dado o
interese lexítimo de SYC de xestionar as nosas comunicacións ou relación con vostede. Tal tratamento é necesario para a
xestión de ditas comunicacións e relación. Os seus datos serán conservados en tanto SYC manteña a relación con vostede.
Vostede pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade con respecto aos seus datos
persoais, así como opoñerse e restrinxir o tratamento dos mesmos mediante comunicación por escrito a SYC, incluíndo a
referencia “Protección de Datos” e acompañando unha fotocopia do seu D.N.I. ou documento identificativo equivalente,
mediante a dirección de correo electrónico privacidad@sycitv.com. Se desexa obter máis información acerca do tratamento
dos seus datos persoais ou ten algunha queixa acerca de dito tratamento, pode poñerse en contacto con nós a
privacidad@sycitv.com, podendo vostede dirixirse en todo caso á Axencia Española de Protección de Datos.
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