ESCRITO DE TRÁMITE DO PROCESO MONITORIO

ANTE O XULGADO
(Facer constar a identificación do Xulgado ó que se dirixe o escrito)
Don/Dona
DNI/NIF

,

Denominación social (para o caso de que se trate dunha entidade)

CIF (para o caso de que se trate dunha entidad)
Domicilio:
Rúa
da localidade de
provincia de
fax

, número
, municipio de
, teléfono
, correo electrónico

, piso

,
,
,

(Marcar cun aspa o recadro que corresponda)
-

En nombre propio

-

En representación de

COMPAREZO
No Procedemento Monitorio, que se segue no Xulgado ó que me dirixo e cuxos datos
se fan constar a continuación:
Datos do Procedemento Monitorio:
NIG (número de identificación xeral)
Número e ano do Procedemento:
Datos do deudor
Don/Dona
DNI/NIF

,

Denominación social (para o caso de que se trate dunha entidade)
1

CIF ( para o caso de que se trate dunha entidade)
Domicilio:
Rúa
da localidade de
provincia de
fax

, número
, municipio de
, teléfono
, correo electrónico

, piso

,
,
,

EXPOÑO

,a

, de

de

Sinatura:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ADXUNTOS (relacionaranse por orde todos os que se
aporten)
1
2
3
2

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
(Regulamento Xeral de Protección de Datos)

O Órgano Xurisdicional ou Oficina Xudicial ante o que se presenten as demandas, as denuncias ou os atestados, e os escritos de trámite, é o responsable do tratamento
encargado da xestión dos procedementos xudiciais, e utilizará os datos de carácter persoal coa finalidade que derive da aplicación das leis procesuais.
Os prazos e criterios de conservación serán os previstos nestas leis.
Só se poderán ceder e/ou comunicar datos a terceiros (incluídos Órganos Xudiciais internacionais) cando así o esixa o trámite do procedemento xudicial ou por obriga legal.
O dereito de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos datos de carácter persoal, e a limitación ou oposición ao seu tratamento, realizarase de conformidade coas leis
procesuais, debéndose exercer tal dereito ante os xulgados e tribunais. Así mesmo, tamén se poderá exercer o dereito a reclamar ante o Consello Xeral do Poder Xudicial, que
é a autoridade de Control para tratamentos con fins xurisdicionais.

