
 

PARROQUIA Corazón de María de Vigo 

SOLICITUDE CERTIFICADO SACRAMENTAL 
(Bautismo, Confirmación, Matrimonio, Defunción…) 

 

Para solicitar algún documento eclesiástico, rogámoslle cubra o seguinte formulario. 
Unha vez cumprimentado debe presentarse na Parroquia. Unha vez comprobada a 
súa identidade ou a súa autorización co titular da partida solicitada, firmarase e 
selarase este documento de petición. Leve os documentos necesarios para verificar a 
súa identidade ou a autorización do titular da partida (os menores de idade serán 
representados polo seu pai, nai ou titor legal). 
 

DATOS DO SOLICITANTE 

NOME E APELIDOS: .………………………………….………………………………...……. 

DIRECCIÓN COMPLETA: ...…………………………………..………………………………. 

FINALIDADE DO CERTIFICADO: ……………………………………………..…………….. 

SOLICITO CERTIFICADO DE: ……………………………………………………………….. 

A NOME DE: ……………………….…………………………………………………………… 

FILLO/A DE: …………………………………… Y DE …………………………….…………. 

NACIDO/A O ……….. DE ……………………….. DO ANO …….…. EN ……...………….. 

A FECHA DO SACRAMENTO É: ……………………..……………………………………… 

OBSERVACIÓNS: ……………………………………………..………………………………. 

 

 
AUTORIZO A (nome e apelidos) ……………………………………………………………. 
 
Para que realice persoalmente e no meu nome a solicitude e recollida o certificado 
sacramental pedido, nesta parroquia. 
 
SOLICITANTE                                                        AUTORIZADO 
 
 
 
 
 
Fdo. ……………………………….                          Fdo. ……………………………… 
DNI ………………………………..                          DNI ………………………………. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

De conformidade co establecido no Decreto Xeral da Conferencia Episcopal Española sobre a 
Protección de Datos da Igrexa Católica en España aprobado pola CIX Asemblea Plenaria da 
Conferencia Episcopal Española, que obtivo a recognito da Congregación para os Bispos da 
Santa Sé, por decreto de data 22 de maio de 2018 segundo o artigo 91.1 do Regulamento (UE) 
2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016, mediante a firma do 
presente documento, e como solicitante, para recoller, tratar e almacenar os datos personais 
incluidos no presente documento, que serán tratados de maneira lícita, leal, transparente e 
adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada, conforme aos valores propios da Igrexa 
Católica, e de acordo coa protección da súa dignidade persoal; todo coa finalidade de acreditar 
e/ou comprobar que o autorizado á recollida do certificado sacramental, é quen designou o 
solicitante da mesma que ostenta o dereito lexítimo. Os seus datos serán conservados de 
acordo á normativa canónica e segundo a instrución acerca dos libros sacramentais 
parroquiais, de obrigado cumprimento, a norma do c. 455.1, aprobada pola Asemblea Plenaria 
da Conferencia Episcopal; sendo depositados no Arquivo Histórico Diocesano, tras unha 
duración superior os 100 anos. O solicitante pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, 
limitación, portabilidade, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos mediante a 
remisión dunha comunicación escrita ao correo electrónico dpo@diocesetuivigo.org ou por 
correo ordinario a Obispado de Tui-Vigo – Delegado diocesano de Protección de Datos, rúa 
Doctor Corbal, 90 (36207) Vigo. 

 

 

FECHA: ……………………. 

 

 

 

Firma: ……………………………….  DNI: …………………………….. 
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