
ANEXO  II 

SOLICITUDE DE INSCRIPCIÓN NAS ACCIÓNS DE FORMACIÓN 
 
 
 

 

 1. Título acción formativa  Código A. F. 

  

 

2. Datos personais  

Nome: Primeiro Apelido Segundo Apelido N.I.F. 

            
 

3. Datos profesionais  
  Posto traballo:  Grupo/Subgrupo A1  A2  B  C1  C2  AP  Entidade onde traballa 
   

               
   

Dependencia Enderezo do posto de traballo Localidade Provincia 

    
    

Minusvalía física Si  Non  Teléf. Traballo Fax traballo Correo electrónico Teléf. móbil / particular 
      

          
      

 

  Clase de persoal Funcionario Funcionario  Interino Persoal Eventual Laboral Fixo Laboral Temporal 
      

                
       
  Funcións que desempeña: 
 

 

 

4. A ter en conta.  
    

Segundo recollen as bases de convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes finalizará na data e hora que aparecen nas bases xerais da 

convocatoria publicadas no BOP. No caso de non cubrirse as prazas, manterase aberto ata completarse. O solicitante deberá cumprimentar 

todos os campos da solicitude. Aquelas accións formativas que se celebren dentro do horario laboral do solicitante, é obrigatoria a autorización 

do superior xerárquico. A non comparecencia ou abandono dun participante admitido terá como consecuencia que, durante un ano, non será 

admitido nas distintas accións formativas. 
    

 

 5. Declaración  
    

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que coñezo as bases da convocatoria e que son certos os datos que aporto á solicitude que abaixo asino. 
    

 

6. Informe Entidade Local  
    

Se o curso ten lugar en horario laboral do solicitante é obrigatoria a sinatura do superior xerárquico, alcalde ou presisidente e o selo da Entidade 
    
    

   Favorable    Desfavorable Sinatura e selo 
     

(Alcalde, Presidente, Xefe de Servizo…) 
 
 
 

 

 

 
 

 

SOLICITO realiza-la acción formativa ou actividade de referencia.  

  a  de  de  
  

Sinatura 

 

 

 

 

 

 
ILMO. SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

Gabinete de Formación. Rúa San Marcos, 8. 27001 Lugo. Telf: 982 260 065 / 982 260 035. Fax 982 260 169.  e-mail: formacion@deputacionlugo.org 

 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS NO REVERSO 

Gabinete de Formación



 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS 

 

Responsable.. DEPUTACIÓN DE LUGO 
Finalidade.....  Xestionar as actividades de formación e os plans de formación proporcionados polo Gabinete de Formación da Deputación de Lugo a empregados públicos 
                          da administración local 
Lexitimación..  Cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento (Real Decreto Lexislativo 5/2015, polo que se aproba o texto refundido da 
                           Lei do Estatuto Básico do Empregado Público) 
Destinatarios.  EGAP, INAP, Concellos 
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 

 
 
1 Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte o punto seguinte, “información adicional sobre a protección dos seus datos persoais”. 

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 de xestionar as actividades de formación e os plans de formación proporcionados 
polo gabinete de formación da Deputación de Lugo a empregados públicos da administración local.  
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 
Está prevista a comunicación dos datos a EGAP, INAP e aos concellos. 
Non está prevista a transferencia internacional dos datos. 
 

DEREITOS 

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se, en 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). 

 


