DATOS PERSOAIS PARA A PRÁCTICA DE ACTOS DE COMUNICACIÓN
PROCESUAL E INFORMACIÓN SOBRE A FASE E OU ESTADO DAS
ACTUACIÓNS PROCESUAIS NAS QUE O/A SOLICITANTE É PARTE
DATOS PERSOAIS
APELIDOS*

NOME*

NIF*

ENDEREITO PARA NOTIFICACIÓNS
NOME DA RÚA, LUGAR ETC

BLOQUE Núm.

POBOACIÓN (INCLUÍDOS BARRIO, PARROQUIA ETC)

C.P.

PISO

PORTA

PROVINCIA

OUTROS MEDIOS DE CONTACTO
TELÉFONO FIXO

TELÉFONO MÓBIL

CONTRASINAL PARA IDENTIFICACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

Lin as instrucións e advertencias e acéptoas expresamente.

,

de

de

Sinatura do/a interesado/a

INSTRUCIÓNS E ADVERTENCIAS
1) A formulación desta solicitude é totalmente voluntaria.
2) Deberanse cubrir todos os datos identificadores da persoa solicitante. A consignación do número de teléfono (fixo, móbil ou ambos vos dous) é
opcional.
3) Esta solicitude deberá presentarse conxuntamente co escrito de demanda e/ou contestación.
4) Se vostede solicita que se lle facilite información telefonicamente deberá consignar ou seu número ou números de teléfono (fixo, móbil ou
ambos vos dous) e un contrasinal da súa elección, que lle será solicitado non momento non que solicite información telefónica. Se non facilítase
ou contrasinal ou este non é correcto, non facilitarase ningún tipo de información. A comunicación do seu número de teléfono móbil implica que
acepta que se lle envíen mensaxes SMS que garden relación co procedemento non cal é parte.
5) Facilítase unha conta de correo electrónico a onde se lle poidan enviar mensaxes ou a través da que se lle poidan practicar actos de
comunicación (notificacións, citacións e emprazamentos), facilitar información, etc., asume que unicamente vostede ou unha persoa da súa
elección acceden á conta de correo que facilitase e que se transcorren 3 días hábiles dende que se lle enviase o correo sen que acceda ao citado
correo, entenderase que accedeu ao contido do acto de comunicación e aos arquivos adxuntos, se fose ou caso, ou á información, e se terán por
validamente practicados ao terceiro día, contado dende ou seguinte ao do envío da mensaxe.

