
Deben imprimirse todas as follas do formulario, incluída a información detallada sobre protección de datos. 

Solicitude de prestación complementaria 

Datos do solicitante 

Apelidos e nome DNI: 

Domicilio Accidentado/a 
SI NON 

Localidade 
Código postal 

Provincia Parentesco ou relación co/a accidentado/a: 

Teléfono
Móbil: Fixo:

Datos do/a accidentado/a 
(1) Non repetir os datos se o/a accidentado/a e o/a solicitante é o/a mesmo/a
Apelidos e nome DNI: Data de nacemento: 

Nacionalidade N.º de afiliación á Seguridade Social Sexo: 
H M 

Estado civil 

Domicilio 

Localidade 
Código postal 

Teléfono Correo electrónico: 
Fixo: Móbil: 

Motivo da solicitude: 

Contía 

No caso de que se resolva favorablemente esta solicitude de prestación complementaria, autorizo o ingreso da 
contía por transferencia bancaria no seguinte número de conta da que son titular: 

IBAN 

Prestación solicitada 

Data: Sinatura

Ver no dorso a información detallada sobre protección de datos. 



Si   Non. Consinto en que os meus datos persoais referentes ao tipo de axuda e á contía que reciba pola 
prestación complementaria lle sexan cedidos á empresa na que sufrín o accidente e que foi indicada na 
solicitude, para que esta coñeza que os seus traballadores poden beneficiarse e se benefician das 
axudas sociais que IBERMUTUA pon ao dispor dos seus asociados. (En tanto que non é unha prestación 
obrigatoria e non teñen outra forma de sabelo). 

Información detallada sobre protección de datos 
O asinante deste documento manifesta que os datos persoais son certos e que os datos de terceiras persoas que 
se proporcionen cando corresponda deberán contar co consentimento destas despois de ser informadas. 
Responsable do tratamento: os datos persoais proporcionados son tratados por IBERMUTUA, mutua 
colaboradora coa Seguridade Social n.º 274 (IBERMUTUA), con domicilio en c/Ramírez de Arellano, n.º 27, 28043-
Madrid, teléfono de contacto 900.23.33.33 e correo electrónico de contacto 
atencionalcliente@ibermutua.es. Pode contactar co delegado de protección de datos no enderezo: 
dpd@ibermutua.es 
Finalidades do tratamento: os datos persoais son tratados para xestionar a relación con IBERMUTUA e tramitar a 
súa solicitude e o expediente de prestacións especiais, así como para resolvelo e, se é o caso, levar á cabo o 
concedido. Sendo os datos necesarios para as finalidades indicadas. 
De igual maneira, os seus datos de contacto serán tratados para remitirlle a información, as notificacións e os avisos 
relativos aos servizos prestados, o que poderá facerse mediante o envío de mensaxes de texto e correos 
electrónicos, se para iso nos proporciona o seu número de teléfono ou un enderezo de correo electrónico. Por iso, 
deberá manter actualizados os datos de contacto (enderezo, teléfono, correo electrónico) que lle proporcione a 
IBERMUTUA. 
Lexitimidade: a base da licitude do tratamento dos datos persoais é o cumprimento das obrigas legais de 
IBERMUTUA derivadas da súa condición de mutua colaboradora coa Seguridade Social e o consentimento 
outorgado co asinamento do presente documento. 
No caso de que se negue a facilitar os seus datos ou se opoña ao seu tratamento, teremos que 
suspender a nosa atención e a prestación dos servizos solicitados. 
Destinatarios dos datos: os datos persoais seranlle comunicados á empresa na que sufriu o accidente e a que se 
indica na solicitude, se vostede así o consente expresamente. Así mesmo, seranlles comunicados á Comisión de 
Prestacións Especiais e, cando proceda, á entidade que realice ou forneza a prestación especial, así como ás 
entidades financeiras implicadas na xestión do pagamento da prestación concedida, se é o caso, e por requirimento 
da Administración Pública, en cumprimento dunha obriga legal. 
Prazo de conservación dos datos: os datos persoais serán conservados durante os prazos esixidos legalmente pola 
normativa reguladora das mutuas colaboradoras coa Seguridade Social e os prazos necesarios para a atención das 
posibles responsabilidades derivadas do seu tratamento ou da relación xurídica subxacente durante o prazo de prescrición 
destas, en virtude da lexislación civil, mercantil, laboral, fiscal, administrativa e en materia de protección de datos. 
Exercicio dos dereitos: pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e, 
cando proceda legalmente, portabilidade, enviando unha comunicación ao enderezo c/ Ramírez de Arellano, n.º 27, 
Madrid-28043, ou ao enderezo electrónico: derechosdatospersonales@ibermutua.es, concretando o dereito 
solicitado e acreditando a súa identidade. Se considera que os seus dereitos non foron suficientemente atendidos, 
ten dereito a presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos a través do seu sitio 
web www.agpd.es, o enderezo c/Jorge Juan, 6, 28001---  Madrid, ou o teléfono de contacto 912 663 517. 
Máis información: no Aviso legal e Privacidade de www.ibermutua.es
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