CONCELLO DE FISTERRA
Rúa Santa Catalina, 1
15155 FISTERRA (A Coruña)
Telf: 981 740 001
Fax: 981 740 677

ANEXO I.- Modelo de solicitude.
D/Dª…………………………………………………………………………………….con D.N.I. nº…………………………………
e domicilio en…………………………………, rúa…………………………………………………, nº…………piso…………,
C.P………………..Tlf………………………………, correo electrónico…………………………………………………………

II.- Informado da convocatoria para persoal laboral temporal para a constitución dunha Bolsa de
Emprego público temporal para a categoría de peón/a para o grupo de servizos múltiples do
Concello de Fisterra, por acceso libre (concurso – oposición), e considerando cumprir todos os
requisitos esixidos nas bases publicadas no B.O.P. n.º ................, de data……………
,que declara coñecer e aceptar, tendo en conta que cumpre todos os requisitos esixidos na
base terceira, comprométese a achegar os documentos acreditativos destes no suposto de ser
seleccionado.
III. Protección de datos de carácter persoal.
Responsable do tratamento: Concello de Fisterra, con dirección en Rúa Santa Catalina, 1,
15155, Fisterra.
Finalidade do tratamento: Os datos facilitados serán tratados para a tramitación
administrativa que se derive da xestión deste formulario.
Lexitimación: A lexitimación para o tratamento dos datos persoais baséase no
consentimento outorgado e no cumprimento dunha misión realizada en interese público ou
no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.
O consentimento é revogable en todo momento sen efectos retroactivos.
Destinatarios/as: Os datos poderán ser comunicados ás Administracións Públicas no exercicio
das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus
procedementos ou por obriga legal.
Prazo de conservación: O Concello de Fisterra conservará os datos durante o tempo que sexa
necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles
responsabilidades que se poidan derivar da finalidade exposta e do tratamento dos datos.
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar alimitación
do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera
momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento.
Para elo, o Concello de Fisterra dispón de formularios específicos para facilitarlle oexercicio
dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios,
sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súaidentidade. Pode consultar a
información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo
electrónico: info@concellofisterra.com. Tras ler a información en materia de protección de
datos anterior, consinto expresamente o tratamento dos datos persoais que figuran neste
formulario.

SOLICITA:
Ser admitido/a ao proceso de selección convocado, para o que achega adocumentación
prevista na base cuarta da convocatoria.

En..............................a.............de ................................................ de 2022

Asdo.

