ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR948A

SOLICITUDE

RECOÑECEMENTO DA CONDICIÓN DE DEPORTISTA GALEGO/A DE ALTO NIVEL

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NIF
NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DATA DE NACEMENTO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
PRIMEIRO APELIDO

NOME/RAZÓN SOCIAL

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da puesta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CP

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

CESIÓN DE DATOS
Autorizo á Secretaría Xeral para o Deporte para a cesión dos meus datos de carácter persoal no marco do programa “EU SON DGAN”
SI

NON

A Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e as Asociación Inserta Empleo e Ilunion Empleo asinaron un convenio de colaboración co
obxecto de facilitar o desenvolvemento profesional e a integración laboral dos deportistas galegos de alto nivel (“EU SON DGAN”).
O obxecto, no caso de que vostede estea interesado na súa condición de deportista galego/a de alto nivel, é que autorice á Secretaría Xeral
para a cesión dos seus datos de carácter persoal no marco deste convenio de colaboración. A estes efectos os seus datos de contacto (nome,
apelidos, N° DNI, N° teléfono, correo electrónico, domicilio) serán comunicados á Asociación Inserta Empleo e Ilunión Empleo aos efectos de
que os/as distintos/as profesionais contacten con voste para trasladarlle toda a información sobre este programa.
Estou interesado/a en recibir información por parte da Secretaría Xeral para o Deporte relacionada coa miña condición de deportista galego de
alto nivel.
SI

NON

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo II debidamente cuberto e asinado

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante
DNI/NIE da persoa representante
Certificado de residencia con data de última variación padroal da persoa solicitante

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á cal se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
contidos da carpeta do cidadán.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa de interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.

Persoas destinatarias dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos
a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa
reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos e máis información
Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos deportistas galegos de alto nivel e os programas de beneficios dirixidos
a estes.
Orde do 30 de maio de 2005 pola que se establecen os criterios para o recoñecemento dos deportistas galegos de alto nivel, en
desenvolvemento do Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro.
Resolución do 14 de maio de 2018, da Secretaria Xeral para o Deporte, pola que se aproba o modelo de solicitude para o recoñecemento da
cualificación de deportista galego de alto nivel.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral para o Deporte

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II

PRESENTAR

GARDAR

CANCELAR

CERTIFICACIÓN DE DATOS DA FEDERACIÓN DEPORTIVA
DATOS DA PERSOA PRESIDENTA OU SECRETARIA DA FEDERACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

FEDERACIÓN DE

SEGUNDO APELIDO

NIF

CARGO

CERTIFICO
· Que os datos deportivos que contén a presente solicitude se axustan á realidade.
· Que a persona deportista non se atopa suxeita a sanción disciplinaria firme de carácter moi grave ou sanción administrativa firme en materia
deportiva de carácter grave ou moi grave.
· Que a persoa deportista ten licenza federativa en vigor e desde, polo menos, o 1 de xaneiro do ano anterior á solicitude.
OUTRAS CONSIDERACIÓNS

DATOS DA PERSOA DEPORTISTA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

CLUB

SEGUNDO APELIDO

NÚMERO DE LICENZA

NIF

FEDERACIÓN DE

Resultados deportivos da persoa deportista polos que solicita o recoñecemento da condición de Deportista Galego/a de Alto Nivel
DATA

CAMPIONATO

PROBA

CATEGORÍA

SINATURA DA PERSOA PRESIDENTA OU SECRETARIA

Lugar e data

,

Secretaría Xeral para o Deporte

de

de

POSTO

PARTICIPACIÓN NA
PROBA
(no caso de probas
non olímpicas)

