I026 SOLICITUDE DE
PROCESOS SELECTIVOS

(Selo de rexistro)

Datos da persoa solicitante
Nome e apelidos

NIF/NIE

R./Lg.

Parroquia

Código Postal

Municipio

Teléfono

Núm.

Bloq./Escaleira

Piso/Porta

Provincia

Correo electrónico

Datos da persoa representante (se é o caso)
Nome e apelidos

NIF/NIE

R./Lg.

Parroquia

Código Postal

Municipio

Teléfono

Núm.

Bloq./Escaleira

Piso/Porta

Provincia

Correo electrónico

Obxecto da solicitude
Á vista da convocatoria anunciada no Boletín Oficial do Estado núm.

de data

,en relación á provisión en

propiedade mediante o sistema de concurso-oposición, dunha praza de
conforme as bases publicadas no Boletín Oficial da Provincia núm.

, de data

, declaro:

PRIMEIRO: Coñecer as bases xerais da convocatoria.
SEGUNDO: Reunir os criterios da convocatoria.

Por todo o cal, SOLICITO que, de conformidade co artigo 205 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, se admita esta solicitude para
as probas de selección de persoal referenciada, e declaro baixo a miña responsabilidade ser certos os datos que se consignan.

Comprobación de datos
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas
se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

Opóñome á
consulta

DNI ou NIE da persoa solicitante

Documentación que se presenta ou xa presentada con anterioridade

□
□
□

Xustificante do pago de dereito a exame.
Titulación esixida ou superior.
Celga 4/equivalente ou superior.

Documentación presentada con anterioridade

Órgano

CSV/CÓD. PROC.

Ano

Opóñome á obtención ou consulta dos seguintes datos ou documentos:
OPÓÑOME expresamente a que se consulten ou soliciten estes datos ou documentos a través das redes corporativas ou mediante consulta da
Plataforma de Intermediación de Datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para iso.
Nome do dato ou documentación:

Motivación:

Nome do dato ou documentación:

Motivación:
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Información básica sobre a protección de datos
Responsable do tratamento

Concello de Abegondo

Finalidade do tratamento

Tramitación, xestión de expedientes administrativos e actuacións administrativas derivadas
destes.

Lexitimación para o tratamento

Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos
conferidos ao responsable do tratamento: art. 55 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do
Empregado Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro

Destinatarios dos datos

Non hai previsión de transferencias a terceiros.

Exercicio de dereitos

Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como calquera outros dereitos que
lles correspondan, tal e como se explica na información adicional

Información adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre protección de datos na seguinte url
http://abegondo.gal/proteccion-datos-persoais

Con base no establecido polo artigo 28.2 e 3 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Publicas, a Administración consultará ou
solicitará a través das redes corporativas ou mediante consulta da Plataforma de Intermediación de Datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para iso, os seguintes datos ou
documentos que xa se atopen en poder da Administración actuante ou sexan elaborados por calquera Administración. O interesado deberá indicar o nome do documento achegado á
Administración e no seu caso, en que momento e ante que órgano administrativo o presentou.

SELECCIONE A FORMA DE NOTIFICACIÓN (en caso de persoa física se é o caso) (*)
□

Telemática (con certificado dixital). Imprescindible correo electrónico
Conforme ao establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas e demais lexislación
vixente autorizo ao Concello de Abegondo a que me envíe notificacións no portal do sistema de notificacións de Galicia, accesible no enderezo
https://notifica.xunta.gal/, previa identificación con certificado dixital.

□

Correo postal certificado

Abegondo

de

de 20

(Sinatura do/a solicitante ou representante)

“De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo/a de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE ABEGONDO, con
enderezo SAN MARCOS, N.º 1, 15318 – ABEGONDO (A Coruña). Os datos serán utilizados para prestar o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os seus datos non
se cederán a terceiros, salvo por obrigación legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, así como opoñerse ou retirar o
consentimento e solicitar a portabilidade destes en calquera momento. Para iso, CONCELLO DE ABEGONDO dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode
presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional e detallada sobre
Protección de Datos solicitándoa en: SAN MARCOS, N.º 1, 15318 – ABEGONDO (A Coruña).”
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