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ANEXO II

CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ

SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NAS PROBAS SELECTIVAS PARA  LISTA DE ESPERA
OU  BOLSA DE  TRABALLO  (PERSOAL FUNCIONARIO  INTERINO  OU  CONTRATADO
LABORAL)

I.- DATOS DA PRAZA

DENOMINACIÓN : ADMINISTRATIVO/A 

DATA PUBLICACIÓN CONVOCATORIA : BOP................

II.- DATOS PERSOAIS

D/a..........................................................................................., con DNI número ...............................,
teléfono  ..........................................………………………….,  correo  electrónico
…………………………………………  e  domicilio  para  os  efectos  de  notificacións
en  ..................................................................................................................................,
CP: ..................,

EXPOÑO:

1º) Que reúno todos e cada un dos requisitos esixidos na convocatoria (Base cuarta).

Así mesmo manifesto que me foi recoñecida unha minusvalía ou discapacidade, polo que solicito a
adaptación  que  se  achega  polos  motivos  que  se  expresan  (En  folio  á  parte  especificaranse  os
motivos da discapacidade e as adaptacións que solicita, cando proceda).

2º)  Que  me  comprometo,  no  caso  de  obter  a  praza  e  dentro  do  prazo  sinalado  nas  bases  da
convocatoria, a presentar os documentos relacionados nas mesmas e tomar posesión, ou subscribir o
contrato de ser  o caso, así como cumprir os demais requisitos esixidos nas citadas bases.

SOLICITO:

Ser admitido/a á convocatoria citada, a fin de participar nas probas de selección correspondentes.

As Pontes de García Rodríguez, ............... de .......................... de 202...

(Asdo)

O concello infórmalle que os datos de carácter persoal que se lle requiren neste modelo ou impreso  de solicitude serán tratados por esta entidade local
co obxecto da tramitación do proceso selectivo e a xestión da lista de espera ou bolsa de traballo resultante. A licitude do tratamento está baseada no
artigo 6.1.e) do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (no sucesivo, Regulamento xeral de
protección de datos; en siglas RXPD): tratamento necesario para  o cumprimento dunha unha misión realizada en interese público ou no exercicio de
poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento. Non están previstas comunicacións de datos a terceiros agás obrigación legal, nin  están
previstas transferencias  a terceiros países ou organizacións internacionais.

Os  datos  serán  conservados  durante  o  tempo  necesario  para  cumprir  coa  finalidade  para  a  que  se  solicitaron  e  para  determinar  as  posibles
responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos.

Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como limitación e portabilidade, cando procedan, ante o Concello das
Pontes de García Rodríguez, Parque Municipal,s/n, C.P. 15320 – As Pontes de García Rodríguez – A Coruña, indicando no asunto: Ref. Protección de
datos ou a través da sede electrónica https://sede.aspontes.org/opencms/es/  .

Así mesmo poderá poñerse en contacto co Delegado de Protección de Datos a través do correo electrónico:  lopd@aspontes.org Se no exercicio dos
seus dereitos a persoa denunciante non foi debidamente atendida poderá presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos
(https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/).

SR.  ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ
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