ANEXO III

PROPOSTA EQUIPO TÉCNICO
(preséntase un por cada persoa que forma parte do equipo técnico)
PRESIENTE/A DA ENTIDADE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS DA PERSOA ADESTRADORA
NOME
TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

ANDAR

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

TITULACIÓN ACADÉMICA / DEPORTIVA
FORMACIÓN DEPORTIVA / FEDERATIVA
ANOS EXERCENDO COMO PERSOA ADESTRADORA

TEN O RECOÑECEMENTO DE DEPORTISTA GALEGO DE ALTO NIVEL OU ESTÁ NO PROGRAMA EU
SON DGAN?
NON
SI

CARGO QUE OCUPA NO GRUPO DE ADESTRAMENTO (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
ORGANO
Certificado da federación deportiva que acredite un mínimo de tres anos de
experiencia, se é o caso.
Documento que indique o tipo de relación laboral prevista.

CÓD. PROC.

ANO

ANEXO III
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas.
DNI ou NIE da persoa adestradora.
Consulta de títulos oficiais universitarios da persoa adestradora.
Consulta de títulos non oficiais 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.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

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.

Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

Contacto delegado de
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
protección de datos e máis
información
Actualización normativa: no caso de existir 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 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

