ANEXO VI

INDICADORES DE RESULTADO INMEDIATO SOBRE PARTICIPANTES
Información requirida de conformidade co estipulado no artigo 5 do Regulamento (UE) nº 1304/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, de
17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo.

DATOS DA OPERACIÓN
NOME

CÓDIGO

Axudas para a promoción da autonomía persoal 2018.

2102-0941-116-03

DATA INICIO

DESCRICIÓN
Orde pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas para a promoción da autonomía
persoal de persoas con discapacidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE
Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

DECLARANTE en calidade de:

PERSOA PARTICIPANTE/

DATA FIN

1.1.2018

30.11.2018

REPRESENTANTE (no caso de que a persoa participante actúe neste

procedemento a través de representante)

DATOS DA PERSOA DECLARANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DECLARACIÓN DE DATOS RELATIVOS Á PERSOA PARTICIPANTE
DATOS DA PERSOA PARTICIPANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Mediante este documento declara que a situación posterior á súa participación na actividade é a seguinte (cambio respecto á situación previa á
súa participación na actividade):

SITUACIÓN LABORAL

Marque a opción máis axeitada (só unha)

En busca de traballo tras a súa participación (só se estaba inactivo ao comezo)
Obtivo un emprego, incluído por conta propia, tras a súa participación
Ningún dos anteriores

FORMACIÓN

Marque a opción máis axeitada (só unha)

Integrado nos sistemas de educación ou formación tras a súa participación (só se non o estaba
ao comezo)
Obtivo unha cualificación tras a súa participación
Ningunha das anteriores

SITUACIÓN PERSOAL

Respostas

Persoa con discapacidade ou con trastornos de desenvolvemento que mellorou a súa calidade de
vida, inserción social ou desenvolvemento tras a súa participación

SI

NON

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á cal se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da carpeta
do cidadán.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa de 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.

Persoas destinatarias 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 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 delegado de protección de
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
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 DECLARANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

de

de

