ANEXO I: SOLICITUDE DE PARTICIPACION NA SELECCIÓN DE PERSOAL
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
Nome completo:
NIF:

Correo-e:

Teléfono de contacto:
ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Tipo de vía:

Nome da vía:

Parroquia:
CP:

Nª:
Localidade:

Provincia:

Interesado en tomar parte no proceso de selección convocado polo Concello de Salvaterra de Miño para cubir a praza
mediante contratación temporal,
EXPOÑO:
•

Que fun convocado pola Oficina de Emprego de Ponteareas para o posto de TRATORISTA

▪ Que coñezo e acepto íntegramente o contido das bases de convocatoria, e reúno todas e cada unha das
condicións esixidas nas mesmas, facéndome responsable da veracidade dos datos recollidos no CV e resto da
documentación que achego.
▪ Que non padezo ninguna enfermidade nin defecto físico e/ou psíquico que impida o normal desenvolvemento
das tarefas propias do posto
▪ Que me comprometo a aportar no seu día os documentos acreditativos que se me requiran
SOLICITO:
Ser admitido ó proceso selectivo convocado polo Concello de Salvaterra de Miño, e ó que fun convocado a través do
Servizo Público de Emprego
DOCUMENTACION QUE SE PRESENTA:







Fotocopia do DNI e da tarxeta sanitaria
Carne de conducir clase C
Declaración xurada, conforme Anexo II
Copia da titulación académica requerida: EXB ou equivalente
Relación de méritos e documentación xustificativa de cada un deles
Informe de períodos de inscrición da oficina de Emprego

INFORMACIÓN ADICIONAL (LEXITIMACIÓN ART. 6.1.A. REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS E
CONSENTIMENTO) Concello de Salvaterra de Miño (Responsable do Tratamento)
 Presto o meu consentimento para a xestión desta solicitude e actuacións administrativas pertinentes, así como do tratamento
de datos para poder formar partes do proceso selectivo para o posto ofertado, tanto dos datos da propia solicitude así como da
documentación que achego, acepto que ditos datos sexan utilizados para as actuación administrativas pertinentes e o envío de
información de interese xeral, tamén son informado/a neste intre e nas bases desta convocatoria en canto o tratamento e custodia
dos datos persoais recabados polo Responsable de Tratamento e digo aceptar o fin da xestión de selección de persoal e a
información básica sobre protección de datos deste Responsable de Tratamento (Concello deSalvaterra de Miño), sendo a
lexitimación o consentimento do/a solicitante.
Información relativa a tratamento e Protección de Datos (RXPD) e (LOPDGDD): En cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, de
5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) e da normativa de Protección de
Datos tendo en conta as disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de
2016, e os respectivos artigos 13 e 14 do citado RXPD, informámoslle que os seus datos, serán incorporado o Rexistro de
Actividades de Tratamento de Perosoal, o tratamento dos seus datos farémolo co único fín da xestión e trámite do súa solicitud.
No tratamento dos datos aplicaránse as políticas de seguridade que establece o ENS e RXPD, información do tratamento que pode
consultar en: tamén pode exercer os dereitos que establece o RXPD dirixindo solicitude a este Responsable de Tratamento en
Praza da Constitución nº1 /36450 Salvaterra de Miño(Pontevedra) ou vía mail: aranfeijoo@gmail.com a, atención d0
Delegad0 de Protección Datos, facendo referencia o dereito que desexa exercer e achegando copia do seu DNI/NIF ou
documento que o/a identifique.

En Salvaterra de Miño, a _______ de ___________________________ de 2021
Asinado:

ATT. ALCALDESA DO CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO

