SOLICITUDE PARA BOLSA DE EMPREGO DO
EXCMO. CONCELLO DE LUGO

POSTO AO QUE SE OPTA:
(Se algún dos interesados opta a varios postos, por favor fágao en solicitudes diferentes)

DATOS PERSOAIS
Apelidos e Nome:
Domicilio:
C.P.:

Localidade:

Provincia / País:
DNI:

Data de nacemento:

Teléfono Fixo:
Teléfono Móbil:
e-mail:

FORMACIÓN
Titulación académica:

CURSOS RELACIONADOS CO POSTO:
Denominación do curso

Administración ou
órgano competente

Nº de
horas

Data de
impartición

Puntos por
Méritos
(A cubrir pola
Admin.)

EXPERIENCIA LABORAL:
Administración Pública ou
empresa onde traballou

Posto desempeñado

Data Inicio

Data Fin

Tempo
Total
(Meses)

Puntos por
Méritos (A cubrir
pola Admin.)

SUPERACIÓN DE PROBAS
Adm. Pública
convocante

Praza

Subescala

Grupo

Proba

Nota

Puntos por
Méritos (A
cubrir pola
Admin.)

COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA
Curso

Puntos por
Méritos (A
cubrir pola
Admin.)

Órgano convocante

INSCRICIÓN COMO DEMANDANTES DE EMPREGO
Data de inicio

Data de fin

Puntos por Méritos (A cubrir pola
Admin.)

MOI IMPORTANTE: TODOS OS DATOS TERÁN QUE ACREDITARSE DOCUMENTALMENTE
Documentación OBRIGATORIA que acompañará a presente solicitude:





Titulación académica: Copia auténtica do título académico.
Formación ou idioma en galego: Copia auténtica de diplomas ou cursos
Experiencia laboral: Certificación de servizos expedida pola Admón. Pública correspondente ou
copia auténtica ou vida laboral e copia auténtica do contrato de traballo.
Certificación expedida polo INEM, acreditativa da citada inscrición e do tempo dela.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS
Responsable
Finalidade

Lexitimación

Concello de Lugo
Xestión e publicación de ofertas de emprego público de persoal da
entidade local.
Art.6.1 e) RGPD Misión en interese público ou poderes públicos
conferidos ao responsable.
Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se
aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes na
materia de Réxime Local.

Destinatarios

INEM;

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do
tratamento, oposición e portabilidade dos datos ; así mesmo como
a posta da reclamación á autoridade de control.

Procedencia

Do propio interesado ou do seu representante legal.

Lugar
Praza Maior, nº1 27001 Lugo
exercicio
dpd.lugo@seguridadinformación.com
dereitos:
1 Para información adicional, consulte o reverso de esta páxina.
OBSERVACIÓNS:

En

,a
Fdo.:

de

de 2020

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS PERSOAIS
Para os efectos previstos no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello do 27
de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas, no que respecta ao tratamento de datos
persoais e á libre circulación destes datos e conforme á Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, proporciónaselle a seguinte información
en relación co tratamento dos seus datos.
RESPONSABLE DO TRATAMENTO
A información facilitada no formulario é titularidade do Concello de Lugo, domiciliada na Praza Maior,
nº1 27001 Lugo. Para calquera información adicional, pode realizar calquera consulta a través dos
seguintes medios:
- Teléfono: 982 297 100
- Correo electrónico: 010@ concellodelugo.org
- Contacto DPD: dpd.lugo@seguridadinformación.com
FINALIDADE
No Concello de Lugo tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas en inscribirse
na bolsa de emprego. Non está prevista a toma de decisións automatizadas ou a elaboración de
perfís.
LEXITIMACIÓN
A lexitimación do tratamento dos seus datos persoais atopa o seu fundamento nunha misión en
interese público ou poderes públicos conferidos ao responsable e no Real decreto lexislativo
781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en
materia de réxime local.
Os datos persoais solicitados son de carácter obrigatorio, polo que a súa non cubrición supón a
imposibilidade da súa inclusión nos ficheiros anteriormente descritos e o cumprimento das finalidades
definidas no apartado anterior.
DESTINATARIAS/OS
Está prevista a comunicación de datos a terceiros como o INEM, pero non está prevista a
transferencia internacional de datos.
DEREITOS
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se, no Concello de Lugo, estamos a tratar
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, se é o caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros
motivos, os datos xa non sexan necesarios para o cumprimento dos fins para os que foron recollidos
e en cumprimento da lexislación vixente.
En determinadas circunstancias, as e os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos
seus datos, nese caso, unicamente, conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as e os
interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O Concello de Lugo deixará de tratar os
datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou no exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
Así mesmo, a ou o interesado ten dereito a recibir os datos persoais que lle facilitou ao Concello de
Lugo nun formato estruturado, de uso común e lexible por máquina. Este último dereito quedará
limitado polas seguintes excepcións: que os datos sobre os que recae este dereito fosen facilitados
pola persoa interesada; que os seus datos sexan tratados polo Concello de Lugo de maneira
automatizada (medios informáticos).
Así mesmo, a ou o interesado terá dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control.

