ANEXO VI

FICHA DE PARTICIPACIÓN
TR332E – SUBVENCIÓN PARA O FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A MULLERES NOS ÁMBITOS RURAL E URBANO

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

NÚMERO EXPEDIENTE

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO PROGRAMA

DATOS IDENTIFICATIVOS DA PERSOA RESPONSABLE DO PROGRAMA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA MULLER PARTICIPANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

DATA DE INICIO DO PROGRAMA

OBXECTIVO DOS PROGRAMAS DE APOIO A MULLERES NOS ÁMBITOS RURAL E URBANO
Os programas de apoio a mulleres nos ámbitos rural e urbano son unha medida activa de emprego dirixida á mellora da capacitación e inserción
laboral das mulleres das áreas rurais e urbanas. Constitúe unha actuación incluída no investimento 2, Emprego Muller e transversalidade de
xénero nas políticas públicas de apoio á activación para o emprego, comprendida no compoñente 23 Novas políticas públicas para un mercado
de traballo dinámico, resiliente e inclusivo, do Plan de recuperación, transformación e resiliencia. O obxectivo do programa é a atención
personalizada ás mulleres de áreas rurais e urbanas participantes, durante un período de 12 meses, en itinerarios individualizados que
combinen accións de diferente natureza, tales como orientación laboral, asesoramento, información, formación, adquisición de competencias e
habilidades transversais, facilitación da inserción laboral e acompañamento no emprego, e que teñan por obxecto a súa capacitación e
inserción laboral, nos ámbitos que se establecen na orde de convocatoria, fortalecendo ao tempo a igualdade efectiva e a non discriminación
no acceso ao emprego. A cada persoa participante que acade a consideración de atendida segundo o previsto no artigo 6 da orde de
convocatoria corresponderalle un incentivo de 400 €. Máis información en programas-integrados.traballo.santiago@xunta.gal ou nos teléfonos
881 99 96 29 e 981 54 59 45

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 indícalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
DNI/NIE da muller participante
Datos de residencia
Vida laboral

OPÓÑOME Á
CONSULTA

ANEXO VI
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Emprego e Igualdade

Finalidades do tratamento

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

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, así como o cumprimento de obrigas legais
impostas ao dito responsable (artigo 6.1, letras c) e e), do RXPD, e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e as
obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo
goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia

Destinatarias dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión
dos seus datos ou retirar, de ser o 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 MULLER PARTICIPANTE

SINATURA DA PERSOA RESPONSABLE DO PROGRAMA

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Formación e Colocación

de

de

