DATOS PERSOAIS

FICHA DE INSCRICIÓN: 2ª CONVOCATORIA
Plan Interadministrativo de Formación Continua para a Administración Local en Galicia 2021

Nome

2º Apelido

1er Apelido

DNI

Titulación Académica

Sexo

DATOS LABORAIS

Centro de traballo: entidade local

Departamento/área

Denominación Posto de traballo

Ano ingreso na Administración

ENDEREZO LABORAL

Relación Laboral

Grupo

Localidade

CURSOS SOLICTADOS (MÁXIMO 2)

Tlf Traballo

CP

Nº

Rúa/Praza...

Provincia

Concello
Extensión

Tlf Móbil de contacto

e-mail
Nº/Código

NOME DO CURSO

Declaro baixo a miña responsabilidade que coñezo as bases da convocatoria: https://www.fegamp.gal/sites/default/files/paxinas-basicas/descargas/bases2aconvocatoria2021.pdf e que son certos os datos que
figuran na presente instancia, e solicito tomar parte nos cursos. Así mesmo, no caso de ser admitido/a nalgún dos cursos que solicito, autorizo á Fegamp a facilitarlle os meus datos á consultora que o imparta.
PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 7 días naturais contados dende o día da publicación na páxina da Fegamp (data de publicación 16-06-2021). De non cubrirse as prazas, manterase aberto ata
completarse

de 2021

de

Autorizo a utilización destes datos para manterme informado de futuras accións formativas da Fegamp
Unha vez cubertos os campos pode enviar a ficha clicando no recadro enviar por correo electrónico, no caso de non poder facelo
xuntar o pdf desde o correo electrónico a: formacion.continua@fegamp.gal Non hai que asinar a ficha polo que é obrigatorio enviar un
documento que certifique a vinculación coa administración local (cabeceira da última nómina ou certificado da entidade local que o
acredite)
Conforme ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á Protección das Persoas Físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais; informámoslle que os seus datos se incorporan nun ficheiro automatizado
baixo a responsabilidade da FEGAMP, coa finalidade de poder atender os compromisos xerados pola relación que mantemos con vostede. Así mesmo informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade e
revocar este consentimento mediante correo electrónico dpd@fegamp.gal
sede electrónica ou escrito acompañado de copia de documento oficial que lle identifique, á Rúa Varsovia, 4-C 6º 15707 Santiago de Compostela (A Coruña). Temos o seu consentimento para utilizar os seus datos persoais para desenvolver as actividades formativas nas que
se inscriba, así mesmo queda constancia da aceptación de todo o exposto anteriormente neste documento e que vostede coñece os seus dereitos e obrigas segundo a normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal. Pode consultar a nosa Política de Privacidade aquí

teléfono 981 555 999 Ext. 3216

e-mail

formacion.continua@fegamp.gal

web www.fegamp.gal

