ANEXO II
ANVERSO - PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
D./Dª …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..
con NIF …………………………….
en representación da entidade:
………………………………………………………….…………………………………………………………...……………………………………………………….
inscrita:
- no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais co número ….....………………………………………………….
- no seguinte Rexistro administrativo......................................................., co número…….....…....................………........
e NIF …………………………………e correo electrónico a efectos de notificacións..................................………………………….
presenta a súa candidatura para a elección a vogal do Consello Galego de Benestar Social en representación de:
• Organización sen fin de lucro que traballa pola integración dos inmigrantes en Galicia
• Asociacións de inmigrantes en Galicia que traballen na área da inmigración
(neste último caso debe achegarse unha copia dos estatutos da entidade)
Sinatura electrónica

Consellería de Política Social
Dirección Xeral de Inclusión Social
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable
tratamento

do

Xunta de Galicia- Consellería de Política Social
https://www.xunta.gal/politica-social.

Finalidades
tratamento

do

Xestionar o presente procedemento, verificar os datos e documentos
declarados na solicitude e formularios anexos para comprobar a súa
exactitude, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e
informar sobre o seu estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais
poderanse incluír na carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar
o acceso á información, tanto de carácter persoal como de carácter
administrativo. Todo iso, nos termos previsto na información adicional.

Lexitimación para o
tratamento

O cumprimento dunha misión en interese público e dunha obrigación legal
segundo
a
normativa
xeral
e
sectorial
referenciada
en
https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
e demais regulación concordante.

Destinatarios dos datos

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos,
así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de
Galicia ou en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de
Galicia, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dosdereitos.

Contacto delegado de
protección de datos e
información adicional

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

REVERSO
FORMULARIO DE ADHESIÓN
D./Dª ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
con NIF …………………………………………………………………………………………………………..……..………………………………………………...
e correo electrónico........…….……………………………………………………..…………..…………..…………………………………………………….
en representación da entidade:
………………………………………………………….……………….…………………………………………………....……...……………inscrita
no
Rexistro..........................................................................................................................................................co número
……………………………………………………e NIF..................................presenta a súa adhesión a candidatura do anverso.

Sinatura electrónica

Consellería de Política Social
Dirección Xeral de Inclusión Social

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable
tratamento

do

Xunta de Galicia- Consellería de Política Social
https://www.xunta.gal/politica-social.

Finalidades
tratamento

do

Xestionar o presente procedemento, verificar os datos e documentos
declarados na solicitude e formularios anexos para comprobar a súa
exactitude, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e
informar sobre o seu estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais
poderanse incluír na carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar
o acceso á información, tanto de carácter persoal como de carácter
administrativo. Todo iso, nos termos previsto na información adicional.

Lexitimación para o
tratamento

O cumprimento dunha misión en interese público e dunha obrigación legal
segundo
a
normativa
xeral
e
sectorial
referenciada
en
https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
e demais regulación concordante.

Destinatarios dos datos

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos,
así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de
Galicia ou en calquera das oficinas de rexistro e información da Xunta de
Galicia, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos.

Contacto delegado de
protección de datos e
información adicional

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

