ANEXO III

PROPOSTA EQUIPO TÉCNICO
(Preséntase un por cada persoa que forme parte do equipo técnico)

PRESIDENTE/A DA ENTIDADE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS DA PERSOA ADESTRADORA
NOME
TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO 1

BLOQ.

TELÉFONO 2

CONCELLO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

CARGO QUE OCUPA NO GRUPO DE ENTRENAMENTO (punto 1 do anexo II: equipo técnico)

CINCO MELLORES RESULTADOS EXERCENDO COMO PERSOA ADESTRADORA
1.
2.
3.
4.
5.

A PERSOA ADESTRADORA DECLARA
Que todos os datos contidos neste anexo e nos documentos que se achegan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

Certificado da federación deportiva que acredite un mínimo de tres anos de
experiencia, se é o caso, ou o recoñecemento de DGAN
Documento que indique o tipo de relación laboral prevista

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 adestradora
Consulta de títulos oficiais universitarios da persoa adestradora
Consulta de títulos oficiais non universitarios da persoa adestradora
Consulta de inexistencia de antecedentes penais por delitos sexuais da persoa adestradora
DNI ou NIE do/da presidente/a da federación

OPÓÑOME Á
CONSULTA

ANEXO III
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento

Lexitimación para o
tratamento

Destinatarios dos datos

Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Secretaría Xeral para o Deporte.
Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.
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 solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión
dos seus datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común,
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto coa persoa delegada
de protección de datos e máis https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
información

SINATURA DA PERSOA ADESTRADORA

SINATURA DO/DA PRESIDENTE/A DA FEDERACIÓN GALEGA DE

Lugar e data

Lugar e data

,

de

Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra

de

,

de

de

