SOLICITUDE (ANEXO I)
INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN
OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO FINCA TENREIRO
ENTIDADE SOLICITANTE
Razón social

C.I.F.

Apelidos e nome

D.N.I/N.I.E

Enderezo
Localidade

C.P.
Teléfono

Provincia

Correo electrónico

Actividade principal (descrición)

CNAE

Outras actividades

CNAEs

Empresa
individual

Sociedade civil / comunidade de bens

Asociación

Fundación

Outras sociedades (S.L.,
S.A.)

Cooperativa / sociedade laboral

Outras

DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL
Apelidos e nome

D.N.I/N.I.E

ENDEREZO ELÉCTÓNICO HABILITADO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS
Enderezo electrónico habilitado a efectos de notificacións

DATOS DO CENTRO NO QUE SE REALIZARÁ A CONTRATACIÓN/S
Enderezo do centro 1
C.P.

Localidade

Teléfono

Correo electrónico

Provincia

Enderezo do centro 2
C.P.

Localidade

Teléfono

Correo electrónico

Provincia

DATOS DAS CONTRATACIÓNS A REALIZAR
Nº de contratacións temporais que se compromete a realizar

1

2

3

4

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos ao compromisos de contratacións temporal a realizar e duración mínima das contratacións (3 meses).

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
Copia do DNI, NIE ou NIF da entidade
Documentación que acredite a capacidade da persoa que actúe como representante legal da entidade para actuar no seu nome e
representación
Fotocopia da escritura de constitución, acta fundacional ou documento equivalente, no caso de persoas xurídicas e das entidades sen
ánimo de lucro
Declaración responsable e autorizacións (anexo II)
Certificado de situación no censo de actividades económicas da AEAT e, no seu caso, documentación que acredite que as actividades da
entidade estean directamente relacionadas coa formación impartida no obradoiro dual de emprego Acondicionamento Edificio Principal
Finca Tenreiro
Declaración responsable comprensiva das axudas solicitadas, aprobadas, concedidas ou pendentes de resolución (anexo III)
Designación de conta bancaria (anexo IV) ou certificado de conta bancaria
Sr alcalde do Concello de Oleiros
Quen subscribe, e despois de coñecer e aceptar as Bases da convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta
allea do alumnado traballador do obradoiro dual de emprego “ Acondicionamento edificio principal Finca Tenreiro” do Concello de Oleiros,
solicita a concesión da/s axuda/as para á contratación, de acordo co especificado nas bases desta Convocatoria, e declara que son certos todos
os datos do presente documento.
Oleiros, ____ de _______________ de 2019
Asdo, _________________________

A presentación deste formulario implica a aceptación da política de privacidade que se indica ao reverso,
imprescindible para a tramitación da subvención á que fai referencia este documento.
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Reverso ANEXO I
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O Concello de Oleiros, en cumprimento do deber de informar establecido na Lei 3/2018, de 5 de decembro, de
Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais (en diante LOPDGDD) en concordancia co
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 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 polo que se derroga
a Directiva 95/46/CE (en diante RGPD) e demais normativa concordante sobre a materia infórmalle:



Que os datos aportados por vostede neste formulario serán utilizados para as xestións necesarias para a tramitación das
subvencións de incentivos á contratación de persoas desempregadas dopPrograma de Obradoiros duais de Emprego de Galicia.



Para poder proporcionarlle dito servizo é imprescindible o traslado dos seus datos persoais á Xunta de Galicia ou a outras
Administracións públicas en cumprimento de obrigas legais de información, de acordo coa normativa vixente.



Os datos serán almacenados durante o tempo necesario para poder cumprir coas obrigacións legais que encomenda a normativa
administrativa, e sempre, cumprindo polo menos co tempo mínimo de conservación da información. Será de aplicación o disposto
na normativa de arquivos e documentación.



É responsable dos datos o Concello de Oleiros, con enderezo en Praza de Galicia, 1, 15173 Oleiros, e teléfono 981 610 000;
enderezo electrónico: alcaldía@oleiros.org



O interesado terá dereito a acceder aos seus datos persoais así como a solicitar a rectificación dos datos persoais inexactos que
lle concernan ou, no seu caso, solicitar a supresión cando os datos xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron
recollidos. Poderá, asemade, retirar o seu consentimento, sen prexuízo de que este administración se poida negar a suprimir os
datos, entre outros motivos, por fins de arquivo en interese público.



Así mesmo os interesados teñen dereito, en determinadas circunstancias, a solicitar a limitación do tratamento dos seus datos;
nese caso os devanditos datos só poderán ser obxecto de tratamento, con excepción da súa conservación, co consentimento do
interesado ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións ou con miras á protección dos dereitos doutra persoa
física ou xurídica ou por razóns de interese público. (Pode solicitar a limitación do tratamento dos datos nas circunstancias
indicadas no artigo 18 do RGPD)



Pode exercitar os seus dereitos relativos á Protección de Datos mediante escrito dirixido a este Concello, xa sexa por vía
electrónica ou presentado presencialmente nas oficinas de Rexistro sitas no enderezo sinalado anteriormente.



Poderá presentar reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cando
non obteña satisfacción no exercicio dos seus dereitos, mediante escrito dirixido á Axencia Española de Protección de Datos,
C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid ou ben accedendo á súa sede electrónica: https://sedeagpd.gob.é/sede-electronica-web/

SINATURA,

Asdo.__________________________________
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DECLARACIÓN RESPONSABLE (ANEXO II)
INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN
OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO FINCA TENREIRO

Don / dona

con D.N.I/N.I.E.

En nome e representación de
Razón social

con C.I.F.

DECLARA RESPONSABLEMENTE
Que non esta incursa en ningunha das incompatibilidades sinaladas na base terceira desta
convocatoria.
Que non esta incursa en ningunha das circunstancias previstas no punto 2 do artigo 13 da Lei 38/2003,
do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Que non esta incursa en ningunha das circunstancias previstas no punto 2 do artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Que non foi excluída do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego,
conforme ao establecido no artigo 46 e 46 bis do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na
orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, sobre infraccións e sancións
na orde social.
Que posúe a capacidade administrativa, financeira e operativa necesarias para cumprir as condicións
da axuda.
Que reune as condicións para ser beneficiaria de acordo co establecido na base terceira da
convocatoria.
Que todos os datos que constan na solicitude e nos documentos que se xuntan son certos.
Que se autoriza ao Concello de Oleiros para a obtención das certificacións de estar ao corrente nas
obrigas establecidas nas bases sexta e decimo segunda do programa, que deben emitir a Axencia
Estatal da Administración Tributaria, á Tesourería Xeral da Seguridade Social, á Consellería de
Facenda da Xunta de Galicia.

Oleiros, ____ de _______________ de 2019

Asdo, _________________________

ADVÍRTESELLE DE QUE consonte co disposto no artigo 69.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, “A inexactitude, falsidade ou omisión,
de carácter esencial, de calquera dato ou información que se incorpore a unha declaración responsable
ou a unha comunicación, ou a non presentación ante a Administración competente da declaración
responsable, a documentación que sexa no seu caso requirida para acreditar o cumprimento do
declarado, ou a comunicación, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou
actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das
responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbera lugar. Asemade, a resolución da
administración pública que declare tales circunstancias poderá determinar a obriga do interesado de
restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao
inicio da actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento co
mesmo obxecto durante un período de tempo determinado pola lei, todo elo conforme aos termos
establecidos nas normas sectoriais de aplicación.”

A presentación deste formulario implica a aceptación da política de privacidade que se indica ao reverso,
imprescindible para a tramitación da subvención á que fai referencia este documento.
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Reverso ANEXO II
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O Concello de Oleiros, en cumprimento do deber de informar establecido na Lei 3/2018, de 5 de decembro, de
Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais (en diante LOPDGDD) en concordancia co
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 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 polo que se derroga
a Directiva 95/46/CE (en diante RGPD) e demais normativa concordante sobre a materia infórmalle:



Que os datos aportados por vostede neste formulario serán utilizados para as xestións necesarias para a tramitación das
subvencións de incentivos á contratación de persoas desempregadas dopPrograma de Obradoiros duais de Emprego de Galicia.



Para poder proporcionarlle dito servizo é imprescindible o traslado dos seus datos persoais á Xunta de Galicia ou a outras
Administracións públicas en cumprimento de obrigas legais de información, de acordo coa normativa vixente.



Os datos serán almacenados durante o tempo necesario para poder cumprir coas obrigacións legais que encomenda a normativa
administrativa, e sempre, cumprindo polo menos co tempo mínimo de conservación da información. Será de aplicación o disposto
na normativa de arquivos e documentación.



É responsable dos datos o Concello de Oleiros, con enderezo en Praza de Galicia, 1, 15173 Oleiros, e teléfono 981 610 000;
enderezo electrónico: alcaldía@oleiros.org



O interesado terá dereito a acceder aos seus datos persoais así como a solicitar a rectificación dos datos persoais inexactos que
lle concernan ou, no seu caso, solicitar a supresión cando os datos xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron
recollidos. Poderá, asemade, retirar o seu consentimento, sen prexuízo de que este administración se poida negar a suprimir os
datos, entre outros motivos, por fins de arquivo en interese público.



Así mesmo os interesados teñen dereito, en determinadas circunstancias, a solicitar a limitación do tratamento dos seus datos;
nese caso os devanditos datos só poderán ser obxecto de tratamento, con excepción da súa conservación, co consentimento do
interesado ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións ou con miras á protección dos dereitos doutra persoa
física ou xurídica ou por razóns de interese público. (Pode solicitar a limitación do tratamento dos datos nas circunstancias
indicadas no artigo 18 do RGPD)



Pode exercitar os seus dereitos relativos á Protección de Datos mediante escrito dirixido a este Concello, xa sexa por vía
electrónica ou presentado presencialmente nas oficinas de Rexistro sitas no enderezo sinalado anteriormente.



Poderá presentar reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cando
non obteña satisfacción no exercicio dos seus dereitos, mediante escrito dirixido á Axencia Española de Protección de Datos,
C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid ou ben accedendo á súa sede electrónica: https://sedeagpd.gob.é/sede-electronica-web/

SINATURA,

Asdo.__________________________________
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DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPRENSIVA DOUTRAS AXUDAS (ANEXO III)
INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN
OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO FINCA TENREIRO

Don / dona

con D.N.I/N.I.E.

En nome e representación de
Razón social

con C.I.F.

DECLARA RESPONSABLEMENTE
Que, para a mesma actividade ou proxecto, esta entidade solicitou e/ou obtivo as axudas que se relacionan a
continuación:
Axuda
Solicitada

Concedida

Ano

Organismo

Importe (€)

Tipo de axuda

Disposición reguladora

Ou, alternativamente
Que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións para o mesmo concepto do proxecto ou actividade
que as subvencións desta convocatoria de calquera administración ou ente público ou privado, nacional ou
internacional.
Que esta entidade ten concedidas en réxime de minimis (Regulamento CE nº 1407/2013 da Comisión, do 18
de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás
axudas de minimis), neste ano e nos dous anteriores, as axudas seguintes:
Ano

Organismo

Importe (€)

Tipo de axuda

Disposición reguladora

Ou, alternativamente
Que non ten concedidas en réxime de mínimis axudas neste ano nin nos dous anteriores.
Así mesmo, a persoa solicitante comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou
obteña para a mesma actuación doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados,
nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
Oleiros, ____ de _______________ de 2019
Asdo, _________________________

ADVÍRTESELLE DE QUE consonte co disposto no artigo 69.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, “A inexactitude, falsidade ou omisión, de
carácter esencial, de calquera dato ou información que se incorpore a unha declaración responsable ou a
unha comunicación, ou a non presentación ante a Administración competente da declaración responsable, a
documentación que sexa no seu caso requerida para acreditar o cumprimento do declarado, ou a
comunicación, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou actividade afectada
desde o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais,
civís ou administrativas a que houbera lugar. Asemade, a resolución da administración pública que declare
tales circunstancias poderá determinar a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao momento
previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao inicio da actividade correspondente, así como a
imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo
determinado pola lei, todo elo conforme aos termos establecidos nas normas sectoriais de aplicación.”

A presentación deste formulario implica a aceptación da política de privacidade que se indica ao reverso,
imprescindible para a tramitación da subvención á que fai referencia este documento.
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Reverso ANEXO III
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O Concello de Oleiros, en cumprimento do deber de informar establecido na Lei 3/2018, de 5 de decembro, de
Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais (en diante LOPDGDD) en concordancia co
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 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 polo que se derroga
a Directiva 95/46/CE (en diante RGPD) e demais normativa concordante sobre a materia infórmalle:



Que os datos aportados por vostede neste formulario serán utilizados para as xestións necesarias para a tramitación das
subvencións de incentivos á contratación de persoas desempregadas dopPrograma de Obradoiros duais de Emprego de Galicia.



Para poder proporcionarlle dito servizo é imprescindible o traslado dos seus datos persoais á Xunta de Galicia ou a outras
Administracións públicas en cumprimento de obrigas legais de información, de acordo coa normativa vixente.



Os datos serán almacenados durante o tempo necesario para poder cumprir coas obrigacións legais que encomenda a normativa
administrativa, e sempre, cumprindo polo menos co tempo mínimo de conservación da información. Será de aplicación o disposto
na normativa de arquivos e documentación.



É responsable dos datos o Concello de Oleiros, con enderezo en Praza de Galicia, 1, 15173 Oleiros, e teléfono 981 610 000;
enderezo electrónico: alcaldía@oleiros.org



O interesado terá dereito a acceder aos seus datos persoais así como a solicitar a rectificación dos datos persoais inexactos que
lle concernan ou, no seu caso, solicitar a supresión cando os datos xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron
recollidos. Poderá, asemade, retirar o seu consentimento, sen prexuízo de que este administración se poida negar a suprimir os
datos, entre outros motivos, por fins de arquivo en interese público.



Así mesmo os interesados teñen dereito, en determinadas circunstancias, a solicitar a limitación do tratamento dos seus datos;
nese caso os devanditos datos só poderán ser obxecto de tratamento, con excepción da súa conservación, co consentimento do
interesado ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións ou con miras á protección dos dereitos doutra persoa
física ou xurídica ou por razóns de interese público. (Pode solicitar a limitación do tratamento dos datos nas circunstancias
indicadas no artigo 18 do RGPD)



Pode exercitar os seus dereitos relativos á Protección de Datos mediante escrito dirixido a este Concello, xa sexa por vía
electrónica ou presentado presencialmente nas oficinas de Rexistro sitas no enderezo sinalado anteriormente.



Poderá presentar reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cando
non obteña satisfacción no exercicio dos seus dereitos, mediante escrito dirixido á Axencia Española de Protección de Datos,
C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid ou ben accedendo á súa sede electrónica: https://sedeagpd.gob.é/sede-electronica-web/

SINATURA,

Asdo.__________________________________

6

MODELO DE DESIGNACIÓN DE CONTA BANCARIA (ANEXO IV)
INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN
OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO FINCA TENREIRO

TITULAR DA CONTA
Razón social

C.I.F.

Enderezo
C.P.

Localidade

Teléfono

Correo electrónico

Provincia

DATOS DA CONTA
IBAN da conta bancaria (24 díxitos)
Código
de país

Código
de
control

Código do banco

Código da sucursal

Díxito de
control

Número de conta

DECLARO, baixo a miña responsabilidades, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
En Oleiros, a _____ de ______ de 2019

Sinatura do/a solicitante

Oleiros, ____ de _______________ de 2019

Asdo, _________________________

ADVÍRTESELLE DE QUE consonte co disposto no artigo 69.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, “A inexactitude, falsidade ou omisión,
de carácter esencial, de calquera dato ou información que se incorpore a unha declaración responsable
ou a unha comunicación, ou a non presentación ante a Administración competente da declaración
responsable, a documentación que sexa no seu caso requirida para acreditar o cumprimento do
declarado, ou a comunicación, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou
actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das
responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbera lugar. Asemade, a resolución da
administración pública que declare tales circunstancias poderá determinar a obriga do interesado de
restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao
inicio da actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento co
mesmo obxecto durante un período de tempo determinado pola lei, todo elo conforme aos termos
establecidos nas normas sectoriais de aplicación.”

A presentación deste formulario implica a aceptación da política de privacidade que se indica ao reverso,
imprescindible para a tramitación da subvención á que fai referencia este documento.
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Reverso ANEXO IV
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O Concello de Oleiros, en cumprimento do deber de informar establecido na Lei 3/2018, de 5 de decembro, de
Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais (en diante LOPDGDD) en concordancia co
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 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 polo que se derroga
a Directiva 95/46/CE (en diante RGPD) e demais normativa concordante sobre a materia infórmalle:



Que os datos aportados por vostede neste formulario serán utilizados para as xestións necesarias para a tramitación das
subvencións de incentivos á contratación de persoas desempregadas dopPrograma de Obradoiros duais de Emprego de Galicia.



Para poder proporcionarlle dito servizo é imprescindible o traslado dos seus datos persoais á Xunta de Galicia ou a outras
Administracións públicas en cumprimento de obrigas legais de información, de acordo coa normativa vixente.



Os datos serán almacenados durante o tempo necesario para poder cumprir coas obrigacións legais que encomenda a normativa
administrativa, e sempre, cumprindo polo menos co tempo mínimo de conservación da información. Será de aplicación o disposto
na normativa de arquivos e documentación.



É responsable dos datos o Concello de Oleiros, con enderezo en Praza de Galicia, 1, 15173 Oleiros, e teléfono 981 610 000;
enderezo electrónico: alcaldía@oleiros.org



O interesado terá dereito a acceder aos seus datos persoais así como a solicitar a rectificación dos datos persoais inexactos que
lle concernan ou, no seu caso, solicitar a supresión cando os datos xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron
recollidos. Poderá, asemade, retirar o seu consentimento, sen prexuízo de que este administración se poida negar a suprimir os
datos, entre outros motivos, por fins de arquivo en interese público.



Así mesmo os interesados teñen dereito, en determinadas circunstancias, a solicitar a limitación do tratamento dos seus datos;
nese caso os devanditos datos só poderán ser obxecto de tratamento, con excepción da súa conservación, co consentimento do
interesado ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións ou con miras á protección dos dereitos doutra persoa
física ou xurídica ou por razóns de interese público. (Pode solicitar a limitación do tratamento dos datos nas circunstancias
indicadas no artigo 18 do RGPD)



Pode exercitar os seus dereitos relativos á Protección de Datos mediante escrito dirixido a este Concello, xa sexa por vía
electrónica ou presentado presencialmente nas oficinas de Rexistro sitas no enderezo sinalado anteriormente.



Poderá presentar reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cando
non obteña satisfacción no exercicio dos seus dereitos, mediante escrito dirixido á Axencia Española de Protección de Datos,
C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid ou ben accedendo á súa sede electrónica: https://sedeagpd.gob.é/sede-electronica-web/

SINATURA,

Asdo.__________________________________
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XUSTIFICACIÓN E SOLICITUDE DE PAGAMENTO(ANEXO V)
INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN
OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO FINCA TENREIRO
ENTIDADE SOLICITANTE
Razón social
Apelidos e nome
Enderezo
C.P.
Teléfono

C.I.F.
D.N.I/N.I.E
Localidade
Correo electrónico

Provincia

DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL
Apelidos e nome

D.N.I/N.I.E

DECLARA
Que para a súa xustificación e previo ao pagamento da subvención acredita o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención coa presentación dos seguintes documentos:
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
Declaración complementaria da presentada coa solicitude, do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as
pendentes de resolución, para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos ou, no seu
caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións, segundo o modelo do anexo III.
Informe de vida laboral do código da conta de cotización específica da empresa ou entidade na que se fixo a contratación comprensiva do
período de duración da contratación.

Sr alcalde do Concello de Oleiros
Quen subscribe, aporta a documentación requirida acreditativa do cumprimento da finalidade que determinou a súa concesión
e solicita o pagamento das axudas correspondentes á contratación das persoas participantes no Obradoiro dual de emprego
“Acondicionamento edificio principal Finca Tenreiro”, de acordo co especificado nas bases da Convocatoria, declarando ser certos
todos os datos do presente documento.
Oleiros, ____ de _______________ de 2019
Asdo, _________________________

A presentación deste formulario implica a aceptación da política de privacidade que se indica ao reverso,
imprescindible para a tramitación da subvención á que fai referencia este documento.
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Reverso ANEXO V
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O Concello de Oleiros, en cumprimento do deber de informar establecido na Lei 3/2018, de 5 de decembro, de
Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais (en diante LOPDGDD) en concordancia co
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 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 polo que se derroga
a Directiva 95/46/CE (en diante RGPD) e demais normativa concordante sobre a materia infórmalle:



Que os datos aportados por vostede neste formulario serán utilizados para as xestións necesarias para a tramitación das
subvencións de incentivos á contratación de persoas desempregadas do Programa de Obradoiros duais de Emprego de Galicia.



Para poder proporcionarlle dito servizo é imprescindible o traslado dos seus datos persoais á Xunta de Galicia ou a outras
Administracións públicas en cumprimento de obrigas legais de información, de acordo coa normativa vixente.



Os datos serán almacenados durante o tempo necesario para poder cumprir coas obrigacións legais que encomenda a normativa
administrativa, e sempre, cumprindo polo menos co tempo mínimo de conservación da información. Será de aplicación o disposto
na normativa de arquivos e documentación.



É responsable dos datos o Concello de Oleiros, con enderezo en Praza de Galicia, 1, 15173 Oleiros, e teléfono 981 610 000;
enderezo electrónico: alcaldía@oleiros.org



O interesado terá dereito a acceder aos seus datos persoais así como a solicitar a rectificación dos datos persoais inexactos que
lle concernan ou, no seu caso, solicitar a supresión cando os datos xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron
recollidos. Poderá, asemade, retirar o seu consentimento, sen prexuízo de que este administración se poida negar a suprimir os
datos, entre outros motivos, por fins de arquivo en interese público.



Así mesmo os interesados teñen dereito, en determinadas circunstancias, a solicitar a limitación do tratamento dos seus datos;
nese caso os devanditos datos só poderán ser obxecto de tratamento, con excepción da súa conservación, co consentimento do
interesado ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións ou con miras á protección dos dereitos doutra persoa
física ou xurídica ou por razóns de interese público. (Pode solicitar a limitación do tratamento dos datos nas circunstancias
indicadas no artigo 18 do RGPD)



Pode exercitar os seus dereitos relativos á Protección de Datos mediante escrito dirixido a este Concello, xa sexa por vía
electrónica ou presentado presencialmente nas oficinas de Rexistro sitas no enderezo sinalado anteriormente.



Poderá presentar reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cando
non obteña satisfacción no exercicio dos seus dereitos, mediante escrito dirixido á Axencia Española de Protección de Datos,
C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid ou ben accedendo á súa sede electrónica: https://sedeagpd.gob.é/sede-electronica-web/

SINATURA,

Asdo.__________________________________
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