Fondo Social Europeo – P.O. Emprego Xuvenil. Axudas EMP.POEJ
SOLICITUDE - MEDIDA 8.2.3.4 “ TU EMPLEO EN EL RURAL” AXUDAS ECONOMÍA SOCIAL
D. /Dona
, con DNI
, actuando no seu nome ou en
representación de si mesma/-ou da empresa
,
con CIF______________, en relación á convocatoria de concesión de subvencións en réxime de
concorrencia non competitiva para a contratación por conta allea dentro da Medida 8.2.3.4 “ Tu Empleo
en el Rural” (Prende! Bota Raíces no Rural), SOLICITO a concesión de subvención consistente:
8.550 €, correspondente ao 75% do SMI vixente (950 €) durante 12 meses.
Para a acreditación do cumprimento dos requisitos establecidos nas Bases Reguladoras da axuda,
ACOMPAÑO:
- DNI

- Xustificante de inscrición no Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil , só no caso de non
autorizar a súa comprobación.
Autorizo á Deputación Provincial de Lugo a comprobar a miña
inscrición no Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil.

- Memoria descritiva da actividade.
- Anexo II – Declaración responsable asinada.
- Anexo III- Declaración responsable doutras axudas minimis percibidas.
- Certificacións de estar ao corrente das obrigacións tributarias (Axencia Estatal e
Autonómica), Seguridade Social e Deputación de Lugo, só no caso de non autorizar a
súa comprobación.
Autorizo á Deputación Provincial de Lugo a comprobar as certificacións de estar
ao corrente das obrigacións tributarias.

- Certificado da conta bancaria do beneficiario.
- Teléfono de contacto: _________________
- Mail de contacto:_______________________________________
Á vez que DECLARO RESPONSABLEMENTE que:
•

Durante o período de execución da subvención residirei no concello
de___________________________________________e exercerei a miña actividade
laboral no concello de ______________________________, ambos recollidos no Anexo
I das bases.

•

Todos os datos que figuran na referida documentación, corresponden fielmente á
realidade, e manifesto coñecer a convocatoria de subvención solicitada
comprometéndome ao cumprimento das obrigacións contidas na mesma.

PROTECCIÓN E XESTIÓN DE DATOS
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello de 27 de abril de 2016 relativo
á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre
circulación destes 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

Orixe

O propio interesado ou o seu representante legal.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE A PROTECCIÓN DOS seus DATOS PERSOAIS
Aos efectos previstos no “Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello de
27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de
datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE
(Regulamento xeral de protección de datos)”, proporciónase 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 co 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 cumplimentación supón a imposibilidade da súa
inclusión nos ficheiros anteriormente descritos e o cumprimento das finalidades definidas no
apartado anterior.
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.
Non está prevista a transferencia internacional dos datos.
DEREITOS
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre si, na DEPUTACIÓN DE LUGO, estamos
a tratar 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 dos 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, nese caso, unicamente, se conservaran para o exercicio ou a defensa de
reclamacións.
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os
interesados poderán oporse 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 maneira automatizada (medios informáticos).

Asdo. dixitalmente

