ANEXO VI

DECLARACIÓN DA PERSOA CANDIDATA A SER DESTINATARIA DA AXUDA
DATOS DA PERSOA CANDIDATA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

A PERSOA CANDIDATA OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou das
entidades vinculadas ou dependentes delas.
Si solicitou e/ou se lle concederon, ou están pendentes, axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas
competentes, ou das entidades vinculadas ou dependentes delas, a saber:
ANO

DESCRICIÓN DA AXUDA E CONCEPTO

ESTADO(1)

IMPORTE (€)

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE. En caso de solicitudes denegadas, farase constar
DENEGADA.
2. Que acepta ser presentada como candidata ás axudas para a atracción e retención de talento investigador nas universidades do SUG, na
modalidade de

.

3. Que presenta a súa candidatura soamente pola modalidade de

e a través da Universidade

.

4. Que a persoa investigadora garante da súa solicitude é:
Apelidos e nome:
En calidade de responsable ou director/a do centro/unidade de investigación/departamento:

.

SOLAMENTE PARA LA MODALIDAD DE ATRACCIÓN:
5. Que durante os 24 meses anteriores á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes non estivo contratada por ningunha das
seguintes entidades:
- As universidades do SUG
- Os organismos públicos de investigación de Galicia.
- As fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación
Profesor Novoa Santos e Fundación Biomédica Galicia Sur).
- Os centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) e do IEO (Instituto Español de Oceanografía) radicados en Galicia.
- Unha institución ou organismo do I+D+i galego.
SOAMENTE PARA A MODALIDE DE RETENCIÓN:
5. Que actualmente está contratada pola Universidade
data de fin prevista

, con data de inicio do contrato

e

.

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.
DNI ou NIE da persoa candidata á axuda
Informe de vida laboral da persoa candidata á axuda
MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidade emitido pola Xunta de Galicia

OPÓÑOME Á
CONSULTA

ANEXO VI
(continuación)

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 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 de datos e máis
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: no caso de existiren 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 CANDIDATA OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral de Universidades

de

de

