Rúa San Marcos, 8
27001 LUGO
Tlf: 982260000
www.deputacionlugo.gal
emprego@deputacionlugo.org

SOLICITUDE MOZOS/AS
PROGRAMA PRENDE BOTA RAÍCES NO RURAL
“GENÉRATE TU EMPLEO EN EL RURAL”
POR FAVOR ENCHER OS CAMPOS EN MAIÚSCULAS

IDENTIFICACIÓN DO MOZO/A
NOME E APELIDOS

IDADE

DNI/NIE

DATA DE NACEMENTO

LOCALIDADE ONDE SE ATOPA EMPADROADO/A

ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATA ANTIGUEDADE EN DESEMPREGO (se procede)

DATA DE INSCRIPCIÓN NO SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL
(obrigatorio)

REPRESENTANTE
DNI/NIE

NOME E APELIDOS

O/a solicitante, D./ Dna. ___________________________________________________________________________________________ AUTORIZA a
D./Dna. ________________________________________________________________________ a ostentar a representación suficiente para actuar
no meu nome aos efectos da presentación da solicitude do presente programa.

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS (non encher no caso de ser o mesmo que na idenficicación)
ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDADE

PROVINCIA

TELÉFONO

ENDEREZO ELECTRÓNICO

MEDIDA 8.2.3.1 “GENÉRATE TU EMPLEO EN EL RURAL” (elixiranse por orde de preferencia aquelas nas que se esté interesado/a)
AUTOEMPREGO E CREACIÓN DE EMPRESAS: Adquisión de coñecementos para a posta en marcha dun negocio.
HOSTALERÍA E TURISMO: Formación xeral en servizos de hostelaría.
ENERXÍA E AUGA: Formación en enerxías renovables.
AGRICULTURA E GANDERÍA: Formación en materia agrogandeira.
MEDIO AMBIENTE: Formación en materia forestal/madeira.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaración de non recibir outras axudas públicas ou privadas para a mesma actividade.
Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade que non estou incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condición de
beneficiario/a recollidas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, de novembro, xeral de subvencións en concordancia coa Lei 9/2007
de xuño, de subvencións de Galicia.
Declaro que me atopo ao corrente nas miñas obrigas tributarias (Axencia estatal e autonómica), Seguridade Social e Deputación de Lugo,
no momento da sinatura da presente declaración e que se compromete a manter o cumprimento das anteditas obrigas durante o período
inherente ao recoñecemento ou exercicio do dereito ao cobro da subvención outorgada pola Deputación de Lugo.
Declaro non ser debedor por resolución de procedencia de reintegro no momento da sinatura da presente declaración e que se compromete
a manter o cumprimento de antedita obriga durante o periodo inherente ao recoñecemento ao exercicio do dereito ao cobro da
subvención outorgada pola Deputación Provincial de Lugo.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADXUNTA
XERAL
DNI ou NIE
CV actualizado
Certificado de empadroamento
Xustificante de inscripción no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
Certificacións de estar ao corrente coa Axencia Estatal e Autonómica, Seguridade Social e Recadación Provincial. So no caso de non autorizar a súa
comprobación.

Certificado da conta bancaria onde conste coma titular o solicitante.
ESPECÍFICA
Certificado de discapacidade, vulnerabilidade, copia cotexada do libro de familia ou certificado de empadroamento da unidade familiar
dependendo da situación que proceda.
Copia cotexada da titulación académica de maior rango, de ser o caso
NOTA: Toda a documentación achegada deberá ter carácter auténtico conforme á lexislación vixente.

AUTORIZACIÓN
Coa presentación desta solicitude o asinante AUTORIZA á Deputación Provincial de Lugo consultar e/ou comprobar os datos de estar ao corrente das
obrigas tributarias coa Axencia Estatal das Administracións Tributarias, Administración Tributaria Galega; estar ao corrente das obrigas coa Tesourería Xeral
da Seguridade Social e estar ao corrente das obrigas coa Deputación Provincial de Lugo, a través das plataformas de intermediación de datos das
Administracións correspondentes.
Se NON desexas autorizar a consulta telemática de datos, marca expresamente a túa non autorización. Neste caso, deberás acompañar á solicitude a
documentación acreditativa dos citados datos:
Estar ao corrente coas obrigas tributarias da Axencia Estatal da Administración Tributaria.
Estar ao corrente coas obrigas tributarias da Administración Tributaria Galega.
Estar ao corrente coas obrigas da Tesourería Xeral da Seguridade Social.
Estar ao corrente coas obrigas da Deputación Provincial de Lugo.
Coa presentación desta solicitude o asinante AUTORIZA a súa inclusión na Axencia de Colocación da Deputación Provincial de Lugo a efectos de ser
informado sobre ofertas de emprego e formación acordes ao seu perfil e, a inclusión de datos na aplicación informática HEBE pertencente ao Ministerio
de Política Territorial e Función Pública a efectos dos indicadores regulados na Resolución do Director General de Cooperación Autonómica e Local pola
que se aproban as instruccións para a aplicación e desenvolvemento do “Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo”. RD
1234/2018, de 5 de octubre.

DATA E SINATURA DO/A SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
SINATURA DO/A SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

En __________________, a ______ de ______________de 20__

PROTECCIÓN E XESTIÓN DOS DATOS PERSOAIS
“Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS
Responsable

DEPUTACIÓN DE LUGO

Finalidade

Xestión programas de emprego

Lexitimación

Cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento

Destinatarios

Durante a tramitación do expediente publicarase información do estado das mesmas no Boletín Oficial da Provincia de
Lugo e no Taboleiro de anuncios da Deputación de Lugo.
Está prevista a comunicación dos datos á AXENCIA DE COLOCACIÓN e á Xunta de Galicia.

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e portabilidade dos datos

Procedencia

O propio interesado ou o seu representante legal

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS PERSOAIS
Aos efectos previstos no “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)”, proporciónaselle a seguinte información en relación ao tratamento dos seus datos.
RESPONSABLE DO TRATAMENTO
A información facilitada no formulario é titularidade da DEPUTACIÓN DE LUGO, domiciliada en Rúa San Marcos, 8 – 27001 Lugo.
Para calquera información adicional pode realizar calquera consulta a través dos seguintes medios:


Teléfono: 982260000



Correo electrónico: protecciondatos@deputacionlugo.org



Fax: 982180004



Contacto DPD: dpd@deputacionlugo.org

FINALIDADE
Na DEPUTACIÓN DE LUGO tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas coa fin da xestión de programas de emprego. Non está
prevista a toma de decisións automatizadas ou a elaboración de perfís.
Os datos persoais das persoas interesadas na recepción de información manteranse no sistema de forma indefinida en tanto o interesado non solicite
a súa supresión.
LEXITIMACIÓN

A lexitimación do tratamento dos seus datos persoais atopa o seu fundamento no cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento. Os datos persoais solicitados son de carácter obrigatorio, polo que a súa non cumprimentación supón a
imposibilidade da súa inclusión nos ficheiros anteriormente descritos e o cumprimento das finalidades definidas no apartado anterior.
DESTINATARIOS
Durante da tramitación do expediente se publicará información do estado das mesmas no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e no Taboleiro de
anuncios da Deputación de Lugo. Está prevista a comunicación dos datos á Axencia de Colocación e á Xunta de Galicia.

Non está prevista a transferencia internacional dos datos.
DEREITOS
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se, na DEPUTACIÓN DE LUGO, estamos tratando datos persoais que lles concirnan, ou non.
As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso,
solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para o cumprimento das fins para os que foron recollidos e en
cumprimento da lexislación vixente.
En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso, unicamente, se conservarán
para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus
datos. DEPUTACIÓN DE LUGO deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou no exercicio ou na defensa de posibles
reclamacións.
Así mesmo, o interesado ten dereito a recibir os datos persoais que facilitou a DEPUTACIÓN DE LUGO nun formato estruturado, de uso común e lexible
por máquina. Este último dereito quedará limitado polas seguintes excepcións: que os datos sobre os que recae este dereito foran facilitados pola
persoa interesada; que os seus datos sexan tratados por DEPUTACIÓN DE LUGO de xeito automatizado (medios informáticos)

En

a

(sinatura)

de

de 20

