CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR

ANEXO II A

SOLICITUDE INDIVIDUAL DE PRAZAS XUVENÍS DA CAMPAÑA DE VERÁN
(Para cubrir pola Administración)
PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

BS303A

PRAZAS XUVENÍS, PROGRAMA CAMPAÑA DE VERÁN

SOLICITUDE

DATOS DO RESPONSABLE DO MENOR
DATA CADUCIDADE DNI
(dato obrigatorio)

NIF PAI/NAI/TITOR/A

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

ENDEREZO

CONCELLO

TELÉFONO FIXO

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DO MENOR
DNI SOLICITANTE

NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DATA NACEMENTO

INSTALACIÓNS QUE SOLICITA
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :

DECLARACIÓN XURADA DO PAI /NAI /TITOR/A
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE QUE SON CERTOS OS DATOS QUE FIGURAN NESTA SOLICITUDE.

Autorización para a comprobación telemática de datos do solicitante ou representante legal (pai/nai/titor/a)
Autorizo á consellería de conformidade cos artigos 2 e 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,
do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade nos sistemas de verificación de datos de identidade.
SI

NON (no caso de non outorgar autorización, deberá achegar copia compulsada do DNI)

(Marcar cunha X o que proceda)

LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do______________ de 2011 pola que se regula a oferta de prazas
xuvenís dentro do programa Campaña Verán-2011 e se procede á súa
convocatoria.

(Para cubrir pola Administración)
RECIBIDO

NÚMERO DE EXPEDIENTE

________________
DATA DE ENTRADA

____ /____/______
DATA DE EFECTOS
SINATURA DO RESPONSABLE DO MENOR

REVISADO E CONFORME

____ /____/______
DATA DE SAÍDA

____ /____/______

Lugar e data

,

de

de 201

Director xeral de Xuventude e Voluntariado
De acordo co artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a que os datos recollidos nos diferentes anexos desta
orde resultan necesarios para a adxudicación de prazas xuvenís dentro do programa Campaña Verán-2011. Os datos facilitados considéranse exactos e postos ao día e serán
incorporados a un ficheiro do que é responsable a Consellería de Traballo e Benestar, coa finalidade de xestión da actividade. O titular dos datos consente a comunicación
destes a organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable do ficheiro e a súa publicación nos termos contidos nesta orde. Non haberá máis cesións de datos
agás a outras administracións públicas que exerzan as mesmas competencias ou no caso de que unha lei o prevexa. O interesado pode exercer os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición ante o centro directivo competente, no enderezo edificio administrativo San Lázaro, s/n, 3º andar, 15781 Santiago de Compostela
(A Coruña) ou no correo electrónico lopd.xuventude@xunta.es.
Cando o solicitante facilite datos dun terceiro, aínda que se trate de menores de idade, sempre que sexan maiores de 14 anos, será o encargado de informar do contido desta
cláusula ao titular dos datos e con carácter previo á súa inclusión no devandito ficheiro, no caso dos menores deberá expresalo nunha linguaxe facilmente comprensible para
estes.
A presentación desta solicitude implica a autorización para a publicación dos datos do solicitante, conforme ao disposto no artigo 7.3 desta orde.

