ANEXO III

COMPROBACIÓN DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA/S CANDIDATA/S SELECCIONADA/S

SI461B - SUBVENCIÓNS DESTINADAS AO FOMENTO DA CONTRATACIÓN, POR PARTE DE ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO, DE MULLERES QUE
SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO
EXPEDIENTE

SI461B 2021/

DATOS DA PERSOA CANDIDATA SELECCIONADA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

1 Cubriráse un anexo por cada candidata

A PERSOA CANDIDATA SELECCIONADA DECLARA:
Ter cesado a relación de convivencia co agresor
Ter cesado a relación de dominación co agresor

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.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

Certificado de estar inscrita no Servizo Público de Emprego de Galicia
A condición de vítima de violencia de xénero

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Emprego e Igualdade. Secretaría Xeral da Igualdade

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos, derivada dunha
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, con base no disposto na Lei 11/2007, do 27
de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, así como toda aquela
indicada na ficha do procedemento incluída na Guía de procedementos e servizos, e nas referencias recollidas
en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. De ser o caso, consentimento das persoas
interesadas, cando corresponda.

Destinatarias dos datos

As administracións públicas estatais, autonómicas e locais no exercicio das súas competencias, ou, de ser o
caso, o CIM, 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 garantindo en todo
caso a aplicación da normativa específica.

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

SINATURA DA PERSOA CANDIDATA SELECCIONADA

Lugar e data

,

Secretaría Xeral da Igualdade

de

de

