ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DA PERSOA PROPOSTA PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA
DATOS PERSOAIS
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO
CÓDIGO POSTAL

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

TELÉFONO 2

BLOQ.

ANDAR

PORTA

PAÍS

LOCALIDADE/PROVINCIA

TELÉFONO 1

DNI/PASAPORTE

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DA ENTIDADE POLA QUE SOLICITA PARTICIPA
NOME

PAÍS

DECLARA:
Que non padece enfermidade infecto-contaxiosa e está en condicións de levar a cabo as actividades que constan no programa.
Que acepta o cumprimento das normas de desenvolvemento do programa.
Que se compromete a cumprir a normativa que sobre a COVID-19 estea vixente no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia
durante o tempo que dure o programa.
Que autoriza a recollida de imaxes e mesmo vídeos durante a realización do programa para a súa publicación, de ser o caso.
Que autoriza a Secretaría Xeral da Emigración para mandarlle información sobre programas que desenvolve e de futuras accións.

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

DNI/NIE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Secretaría Xeral da Emigración.

Finalidades do tratamento

Xestión deste procedemento e difusión da actividade, así como remitir información doutros programas ou
futuras accións promovidas pola Secretaría Xeral da Emigración. 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.

Destinatarios dos datos

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.

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
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SINATURA DA PERSOA DECLARANTE

Lugar e data

,
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