ANEXO I –SOLICITUDE E DECLARACIÓNS RESPONSABLES DO SOLICITANTE- TECENDO EMPREGO
DATOS DO SOLICITANTE:
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME

DNI

TELÉFONO PARTICULAR

TELÉFONO MÓBIL

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

MUNICIPIO/PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DO/S EMPREGO/S QUE SOLICITO, atendendo á seguinte orde de preferencia:
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1
2
3
4
DECLARO:










Que reúno todos e cada un dos requisitos esixidos para o posto que solicito segundo as bases xerais e específicas do
programa Tecendo Emprego:
Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder de 65 anos.
Estar en situación de desemprego ou mellora de emprego, con xornada igual ou inferior o 50%.
Estar censado nun municipio da provincia de Lugo e ou inscrito na oficina de emprego correspondente.
Estar en posesión do título/capacitación esixido no/s posto/s que solicito.
Posuír a capacidade física e psíquica necesaria para o exercicio das correspondentes funcións.
Non ter relación de parentesco de consanguinidade ata o cuarto grado ou ben de afinidade ata o segundo, con calquera dos
membros da directiva da asociación.
Non formar parte dos órganos de decisión ou xestión da entidade (xuntas directivas, direccións xerais,...).
Non ter vinculación algunha de cargo , representatividade coa entidade, ou ser socio da mesma.
SOLICITO:
Ser admitido para participar no proceso de selección aberto para os citados postos de traballo.
DOCUMENTACIÓN QUE ADXUNTO:




Fotocopia DNI.
Fotocopia Tarxeta de demanda de desemprego, no caso de desempregado inscrito como demandante de emprego na
provincia de Lugo ou certificado de empadroamento.
Vida laboral actualizada.
En
(sinatura)

a

de

de 2019

ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

CONTINUACIÓN ANEXO I
PROTECCIÓN E XESTIÓN DOS DATOS PERSOAIS:
 “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS
Responsable

DEPUTACIÓN DE LUGO

Finalidade

Xestión programas de emprego

Lexitimación

Cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento

Destinatarios

Durante a tramitación do expediente publicarase información do estado das mesmas
no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e no Taboleiro de anuncios da Deputación de
Lugo.
Está prevista a comunicación dos datos á AXENCIA DE COLOCACIÓN e á Xunta de Gali cia.

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso,
oposición e portabilidade dos datos

Procedencia

O propio interesado ou o seu representante legal

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS PERSOAIS
Aos efectos previstos no “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)”, proporciónaselle a seguinte información en relación ao tratamento dos
seus datos.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO
A información facilitada no formulario é titularidade da DEPUTACIÓN DE LUGO, domiciliada en Rúa San Marcos, 8 – 27001 Lugo.
Para calquera información adicional pode realizar calquera consulta a través dos seguintes medios:


Teléfono: 982260000



Correo electrónico: protecciondatos@deputacionlugo.org



Fax: 982180004



Contacto DPD: dpd@deputacionlugo.org

FINALIDADE
Na DEPUTACIÓN DE LUGO tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas coa fin da xestión de programas de emprego.
Non está prevista a toma de decisións automatizadas ou a elaboración de perfís.
Os datos persoais das persoas interesadas na recepción de información manteranse no sistema de forma indefinida en tanto o interesado
non solicite a súa supresión.

LEXITIMACIÓN
A lexitimación do tratamento dos seus datos persoais atopa o seu fundamento no cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao res ponsable do tratamento. Os datos persoais solicitados son de carácter obrigatorio, polo que a súa non cumprimentación supón a imposibi lidade da súa inclusión nos ficheiros anteriormente descritos e o cumprimento das finalidades definidas no apartado anterior.
DESTINATARIOS
Durante da tramitación do expediente se publicará información do estado das mesmas no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e no Taboleiro de anuncios da Deputación de Lugo. Está prevista a comunicación dos datos á Axencia de Colocación e á Xunta de Galicia.
Non está prevista a transferencia internacional dos datos.
DEREITOS
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se, na DEPUTACIÓN DE LUGO, estamos tratando datos persoais que lles concirnan,
ou non.
As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu
caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para o cumprimento das fins para os que fo ron recollidos e en cumprimento da lexislación vixente.
En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso, unicamente, se
conservarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento
dos seus datos. DEPUTACIÓN DE LUGO deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou no exercicio ou na defensa de
posibles reclamacións.
Así mesmo, o interesado ten dereito a recibir os datos persoais que facilitou a DEPUTACIÓN DE LUGO nun formato estruturado, de uso co mún e lexible por máquina. Este último dereito quedará limitado polas seguintes excepcións: que os datos sobre os que recae este dereito
foran facilitados pola persoa interesada; que os seus datos sexan tratados por DEPUTACIÓN DE LUGO de xeito automatizado (medios informáticos)

En

a

de

de 2019

(sinatura)

ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

ANEXO II
DECLARACIÓN DE RENUNCIA AO POSTO

D./Dª____ con NIF____, EXPOÑO que, sendo beneficiario/a do Programa Tecendo Emprego I,
Fase II, mediante o presente escrito, MANIFESTO a RENUNCIA ao posto outorgado na
ENTIDADE_____.
En

a

de

de 2019

(Sinatura do desempregado)

ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

