
 

ANEXO I. SOLICITUDE

D./ DNA. ___________________________________________________________

Enderezo: __________________________________________________________

DNI. n.º. _______________ Teléfono de contacto: ___________________

Correo electrónico: __________________________

Interesado en tomar parte no proceso de selección convocado polo Concello de As

Neves para cubrir unha praza mediante contratación en réxime de persoal laboral

temporal para substitucións de CONDUTOR-TRACTORISTA (OFICIAL DE 1ª),

DECLARA: Que coñezo e acepto integramente o contido das bases de convocatoria,

son certos os datos consignados nesta solicitude e que na data de remate do prazo

de presentación de instancias reúne todos e cada un dos requisitos esixidos nas

bases da convocatoria, polo exposto e declarado,

SOLICITA: Que tendo por presentada esta solicitude e documentación que achega

coa mesma, sexa admitido/a ao proceso selectivo indicado.

DOCUMENTACION QUE SE PRESENTA:

 Fotocopia  do  DNI  ou  documento  que  acredite  a  súa  nacionalidade  e

personalidade

 Declaración Responsable, conforme Anexo II

 Fotocopia do título de ESO ou equivalente

 Relación de méritos e documentación xustificativa de cada un deles

 Fotocopia  do  permiso  de  conducir  tipo  clase  C+E  e  CAP  (certificado  de

Certificado de Aptitude para condutores profesionais )

Protección de Datos

INFORMACIÓN  ADICIONAL  (LEXITIMACIÓN  ART.  6.1.A.  REGULAMENTO  XERAL  DE

PROTECCIÓN  DE  DATOS  E  CONSENTIMENTO)  Concello  das  Neves  (Responsable  do

Tratamento)

(*)Presto o meu consentimento para a xestión desta solicitude e actuacións administrativas pertinentes,

así como do tratamento de datos para poder formar partes do proceso selectivo para o posto ofertado,

tanto dos datos da propia solicitude así como da documentación que achego, acepto que ditos datos

sexan utilizados para as actuación administrativas pertinentes e o envío de información de interese

xeral,  tamén son informado/a neste intre e nas bases desta convocatoria en canto o tratamento e

custodia dos datos persoais recabados polo Responsable de Tratamento e digo aceptar o fin da xestión



 

de  selección  de  persoal  e   a  información  básica  sobre  protección  de  datos  deste  Responsable  de

Tratamento (Concello das Neves), sendo a lexitimación o consentimento do/a solicitante.

Información  relativa  a  tratamento  e  Protección  de  Datos  (RXPD)  e  (LOPDGDD):  En

cumprimento da  Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e

garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) e da normativa de Protección de Datos tendo en conta as

disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de

2016,  e  os  respectivos  artigos  13  e  14  do  citado  RXPD,  informámoslle  que  os  seus  datos,  serán

incorporado o Rexistro de Actividades de Tratamento de Perosoal,  o tratamento dos seus datos

farémolo co único fín da xestión e trámite do súa solicitud. No tratamento dos datos aplicaránse as

políticas de seguridade que establece o ENS e  RXPD, información do tratamento que pode consultar en:

https://concelloasneves.sedelectronica.gal/privacy.1 tamén  pode  exercer  os  dereitos  que

establece o RXPD dirixindo solicitude a este Responsable de Tratamento en Praza da Cristiandade 1,

AS NEVES (36440) (Pontevedra) ou vía mail:  concello@asneves.gal a, atención da Delegada de

Protección Datos, facendo referencia o dereito que desexa exercer e achegando copia do seu DNI/NIF ou

documento que o/a identifique.

(*) marcar cun X no caso afirmativo.

A Neves, ........ de ....................... de 2022

(Sinatura do/a solicitante)

SR. ALCALDE- PRESIDENTE DO CONCELLO DE AS NEVES
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