Concello de Mugardos
(A Coruña)

SOLICITUDE DE ADMISIÓN A PROBAS SELECTIVAS NO CONCELLO DE MUGARDOS
BRIGADA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTAIS 2020 (2 PEÓNS)
(ao abeiro Addenda ao Conveniointeradministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mugardos
para a participación na prevención e defensa contraincendios forestais para o ano 2020, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020).
Dato a cubrir pola Administración:

Nº DA SOLICITUDE:

DATOS PERSONAIS:
Primeiro apelido

D.N.I.

Segundo apelido

Data nacemento

Nome

Sexo

Provincia nacemento

Teléfono

Varón
Muller
Enderezo: Rúa o Praza e número

Enderezo: Código postal

Enderezo: Municipio

Localidade nacemento




Enderezo: Provincia

Enderezo: Nación

CONVOCATORIA:
Cuerpo, Escala, Grupo Profesional ou Categoria. Convocatoria:
X BOP
(Marcar cun “X” todas aquelas ás que opte, tendo en
 DOG
conta os requisitos esixidos para cada unha delas).
 XORNAL
 Peón

Forma de Acceso
CONCURSOOPOSICIÓN

Taxas dereitos
exame
5€

TITULOS ACADÉMICOS OFICIAIS:
Esixido na convocatoria:
Outros títulos oficiais:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA SEGUNDO AS BASES DA CONVOCATORIA:
A)
D)

B)
E)

C)
F)

A/O abaixo asinante solicita ser admitida/o ás probas selectivas a que se refire a presente instancia e DECLARA que
son certos os datos consignados nela e que reúne as condicións esixidas para o ingreso e as especialmente sinaladas na
convocatoria anteriormente citada, comprometéndose a probar documentalmente todos os datos que figuran nesta
solicitude.
En____________________________a______de________________________de__________
(sinatura)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MUGARDOS
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos
seus datos persoais é o Concello de Mugardos, con dirección Avda. Galicia, 45, 15620-Mugardos; CORREO@MUGARDOS.GAL.
1.—FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán empregados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado.
PRAZO DE CONSERVACIÓN: Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como para
dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo.
2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga a realizar a solicitude de prestación
do servizo.
3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS: O Concello de Mugardos non cederá os seus datos de carácter persoal.
4.- DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así
como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.
O Concello de Mugardos dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou
solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
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