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ANEXO III

SOLICITUDE ALUMNOS TRABALLADORES DO OBRADOIRO DE EMPREGO FORESTA LALÍN
NO PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA DO
ALUMNADO DO OBRADOIROS DUAIS DE EMPREGO DO CONCELLO DE LALÍN

SOLICITUDE
PARTICIPACIÓN
ALUMNADO

SOLICITANTE
NOME E APELIDOS

NIF

ENDEREZO
COD POSTAL

PROVINCIA

TELEFONO

FAX

CONCELLO
CORREO ELECTRÓNICO

DECLARO
Que en relación co programa de incentivos á contratación temporal por conta allea para

programa de incentivos á contratación temporal por conta allea do alumnado do
Obradoiro de Emprego FORESTA LALÍN

□

RENUNCIA a participar no citado proceso.
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SOLICITA poder participar no proceso de selección de traballadores/as que participen no

https://sede.depo.gal

□

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

alumnado do Obradoiro de Emprego FORESTA LALÍN :
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PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD 2016/679 e LOPDGDD 3/2018)
RESPONSABLE: CONCELLO DE LALÍN;
FINALIDADE E LEXITIMACIÓN: Prestación do o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada
do mesmo, en cumprimento dos requisitos legais pertinentes;
DESTINATARIOS: Non se cederán datos a terceiros, salvo os necesarios a empregados e ós
encargados do tratamento a prestación dos servizos e/ou por obrigacións legais;
CONSERVACIÓN: Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres non solicite a súa
supresión ou cancelación e sempre que resulten adecuados, pertinentes e limitados ao necesario para
os fins para os que sexan tratados;
DEREITOS E INFORMACIÓN ADICIONAL: Acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como
outros dereitos como limitar os seus datos, opoñerse e solicitar a portabilidade. Cando proceda, tamén
poderá revocar o seu consentimento en calquera momento. Para tramitar os seus dereitos e solicitar
información adicional deberá acudir a Praza de Galicia, 1, 36500, Lalín ou acceder a
www.lalin.sedelectronica.gal

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
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SR. ALCALDE DO CONCELLO DE LALÍN

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Lugar e data

