
ANEXO VII

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE A VERACIDADE DA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA COA FORMACIÓN DO
PERSOAL QUE MANEXE ANIMAIS UTILIZADOS, CRIADOS OU SUBMINISTRADOS CON FINS DE EXPERIMENTACIÓN E

OUTROS FINS CIENTÍFICOS, INCLUÍDA A DOCENCIA.
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1.  Que a entidade encargada de expedir os certificados que acrediten a súa formación puxo de manifesto a imposibilidade de expedir documentos
cuxa autenticidade poida ser comprobada mediante unha sinatura válida. Dada esta circunstancia, declara que a documentación achegada coa
solicitude e que a continuación se indica é verdadeira e auténtica:

    Documentación emitida por entidades doutros estados membros da UE, ou terceiros países.

    Documentación emitida por entidades españolas.

2. Declara coñecer que a inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial,  de calquera dato ou información que se incorpore a unha
declaración  responsable  ou  a  unha comunicación,  ou a  non presentación  ante  a  administración  competente da  declaración  responsable,  a
documentación que sexa requirida para acreditar o cumprimento do declarado, ou a comunicación, determinará a imposibilidade de continuar co
exercicio do dereito ou actividade afectada desde o momento no que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades
penais, civís ou administrativas a que houbese lugar. Tal como se recolle no artigo 69.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Axencia Galega da Calidade Alimentaria.
Finalidades do tratamento Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa

solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que se deriven
e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de
cada  persoa  interesada  para  facilitar  o  acceso  á  información,  tanto  persoal  como  de  carácter
administrativo.

Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha tarefa realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada
dunha competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así  como o cumprimento de
obrigas legais impostas ao dito responsable (artigos 6.1., letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018,
do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais).

Destinatarios dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán solicitar  o acceso, rectificación,  oposición,  limitación,  portabilidade e

supresión dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica
da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento
administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada de
protección  de  datos  e  máis
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste 
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Decreto 52/2018, do 5 de abril, polo que se crea a Axencia Galega da Calidade Alimentaria e se aproban os seus estatutos.
Orde ECC/566/2015, do 20 de marzo, pola que se establecen os requisitos de capacitación que debe cumprir o persoal que manexe animais
utilizados, criados ou subministrados con fins de experimentación e outros fins científicos, incluíndo a docencia.

SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de
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