ANEXO IV

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AO PERSOAL CONTRATADO
IN848C - AXUDAS PARA O FOMENTO DA CONTRATACIÓN DE PERSOAL TECNÓLOGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D+i NAS EMPRESAS E
ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN EN GALICIA (PROGRAMA PRINCIPIA)
D.
con DNI

, en representación da entidade

(no sucesivo

“beneficiario da axuda”) informa a D.

(no sucesivo

“persoa traballadora”), con DNI

de que a contratación formalizada con vostede o día

foi subvencionada

pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, mediante a RESOLUCIÓN pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i
nas empresas e organismos de investigación en Galicia (Programa Principia), e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA PERSOA TRABALLADORA
APELIDOS

NOME

TELÉFONO

ENDEREZO ELECTRÓNICO

NIF

A PERSOA TRABALLADORA:

1. Coñece e acepta o seguinte plan de formación e capacitación:
Nº HORAS

CURSOS FORMACIÓN/CAPACITACIÓN

TOTAL

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 recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
Certificado de discapacidade da persoa contratada
Títulos oficiais universitarios correspondentes á persoa contratada
Títulos oficiais non universitarios correspondentes á persoa contratada
Informe de vida laboral da persoa contratada
Información da Administración pública competente en canto ao cumprimento do mantemento do emprego da persoa
contratada

OPÓÑOME Á
CONSULTA
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2. Coñece e acepta a seguinte información sobre a protección dos seus datos persoais:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da Carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa en 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.
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.
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 nos lugares e rexistros establecidos na normativa
reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
protección 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.

SINATURA DA PERSOA TRABALLADORA

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega de Innovación

de

de

