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ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA
A persoa que asina abaixo
SOLICITA
Ser admitida no proceso de selección de persoal laboral temporal dunha praza de
Auxiliar Administrativo.
DECLARANDO:

DATOS PERSOAIS.
DNI: ______________________________________________________________
PRIMEIRO APELIDO: ________________________________________________
SEGUNDO APELIDO: ________________________________________________
NOME: __________________________________________________________
TELÉFONO
DE
CONTACTO
CON
PREFIXO/TELÉFONO
MÓBIL:
______________________
ENDEREZO
Rúa:__________________________Nº:____
LOCALIDADE:______________________
C.P.: __________ CONCELLO: ____________________
PROVINCIA: _____________
2.- Que vistas as bases en relación coa convocatoria para a contratación mediante o
sistema de concurso dunha praza de Auxiliar Administrativo.
3.- Que reúno todas e cada unha das condicións esixidas nas bases referidas a data de
expiración do prazo de presentación da instancia.
4.- Que declaro coñecer as bases xerais da convocatoria para a contratación dun
Auxiliar Administrativo mediante o sistema de concurso.
Por todo o cal, SOLICITO que, admita a presente instancia para participar nas probas de
selección de persoal referenciada e declaro baixo a mina responsabilidade ser certos os
datos que se consignan en relación co indicado
En______________ ,a ______de ________________ de 2021.
(SINATURA)
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1.- Que son certos os datos consignados nela, e que reúne as condicións esixidas para o
ingreso como persoal laboral temporal do Concello de Cartelle.

A instancia acompáñase de (sinalar cun X segundo proceda):
1. Fotocopia do DNI ou, no seu caso, NIE - pasaporte.
2. Xustificante titulación esixida.
3.
4.
5.
De Conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal,
informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de
CONCELLO DE CARTELLE con CIF P3202100H e domicilio social Cartelle.Ourense, coa finalidade de
poder realizar a entrevista como candidato ao posto de traballo. En cumprimento coa normativa vixente, o
CONCELLO DE CARTELLE informa que os datos serán conservados durante o seguinte período:
O legalmente establecido.
Á súa vez, informámoslle que pode contactar co Delegado de Protección de Datos de Concello de Cartelle
, dirixíndose por escrito á dirección de correo Cartelle. Ourense ou ao teléfono 988491111
O Concello de Cartelle solicítalle o seu consentimento para o tratamento dos seus datos para analizar o
seu perfil coa finalidade de avaliar determinados aspectos persoais dunha persoa física, en particular para
analizar ou predicir aspectos relativos ao rendemento profesional, situación económica, saúde,
preferencias persoais, intereses, fiabilidade, comportamento, localización ou movementos da devandita
persoa física.
O Concello de Cartelle informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por iso que comprométese a adoptar todas as
medidas razoables para que estes suprímanse ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.
De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de Datos de Carácter Persoal
poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e
oposición, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada máis arriba ou ben a través de correo
electrónico
Neste sentido, o CANDIDATO dispoñerá do dereito para revogar o consentimento prestado mediante a
presente cláusula. Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que
considere oportuna. En último lugar, o Concello de Cartelle informa que coa sinatura do presente
documento outorga o consentimento explícito para o tratamento dos datos mencionados anteriormente.
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Nome e apelidos
DNI: ___________________________________
Sinatura: ________________________________

