PERSOAL

Solicitude de admisión a probas selectivas do Concello de
Santiago de Compostela
(Deberá cumprimentar o impreso con letras maiúsculas ou caracteres de imprenta)
Solicitante
DOI

Nome e apelidos

Data de nacemento

Localidade de nacemento

Provincia

País

Representante
DOI

Nome e apelidos

Enderezo a efectos de notificación
Rúa

Núm.

C.P.

Municipio

Escaleira

Provincia

Andar

Porta

Teléfono

Correo electrónico

Convocatoria
Praza á que aspira
Boletín de publicación

Forma de acceso
Data de publicación

Título esixido para o ingreso

Exemplar para a Administración

Outros títulos oficiais

Solicita
Participar nas probas selectivas, ás que se refire a presente solicitude, facendo constar que todos os datos consignados son
certos e que reúne todas e cada unha das condicións esixidas nas bases da convocatoria para concorrer ás probas
selectivas, comprometéndose a entregar a documentación requirida nas mesmas.
Rexistro número:
Santiago de Compostela, ____ de ______________ de 20__

Expediente número:

Asinado: ________________________________________

EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
En cumprimento do Regulamento xeral de protección de datos 2016/679 do Parlamento Europeo, do 27 de abril de 2016 e da Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro de protección de
datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, informámoslle que os datos persoais reflectidos neste impreso trataranse polo Concello de Santiago de Compostela coa finalidade de
xestionar o procedemento que inicia con este formulario. O mencionado tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público e para o exercicio de
poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento (artigo 6 do Regulamento xeral de protección de datos 2016/679 do Parlamento Europeo). Poderá exercer os seus dereitos
de acceso, rectificación, limitación do tratamento ou calquera outro establecido na normativa vixente ante o responsable do tratamento.

Responsable: Concello de Santiago, con CIF P1507900G e enderezo na Praza do Obradoiro, 1. 15705, Santiago de Compostela (A Coruña)

Destinatario: Departamentos municipais con competencias na tramitación do expediente ou, cando corresponda, empresas concesionarias de servizos públicos ou outras
administracións públicas.

Conservación: Os seus datos trataranse durante o tempo necesario para resolver o expediente e conservarase durante os prazos de prescrición establecidos na normativa
aplicable.
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