
 
Concello A Merca 

Concello A Merca 
Estrada de Celanova, 3, A Merca. 32830 (Ourense). Tfno. 988260000. Fax:  

Anexo I Modelo normalizado de solicitude de participación no proceso selectivo para a 
provisión de prazas incluídas na oferta de emprego público extraordinaria para 
estabilizar o emprego temporal do Concello da Merca de conformidade coa Lei 20/2021 

I.- Datos da persoa solicitante: 

APELIDOS: __________________________________________________________ 

NOME:            _________________________ DNI/NIE:_____________________ 

ENDEREZO: _________________________________________________________ 

POBOACIÓN E CÓDIGO POSTAL_______________________________________ 

PROVINCIA: __________________________ TELÉFONO MOBIL______________ 

TELÉFONO FIXO:______________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________ 

  

II. Solicita a súa admisión no proceso selectivo para a provisión da praza de encargado das instalacións 

deportivas - socorrista incluída na oferta de emprego público extraordinaria para estabilizar o emprego 

temporal do Concello da Merca de conformidade coa Lei 20/2021. 

III. Documentación que se achega:  

- DNI (ou outro documento acreditativo da identidade) da persoa solicitante. 

- Xustificante de pago da taxa de procesos selectivos (e/ou de cumprir os requisitos de 

bonificación ou exención da taxa, de ser o caso).  

- Diploma ou certificado polo que se acredite o grao de iniciación do idioma galego (Celga 

que lle corresponda) 

- Xustificantes dos méritos alegados. 

IV. Documentación que xa consta en poder do Concello da Merca (de ser o caso, indíquese de que 

documentación se trata en folla á parte, sinalando a data e o procedemento no que foi achegada). 

V. O que subscribe declara reunir todas e cada unha das condicións esixidas nas bases que rexen este 

proceso selectivo. 

 

En _________________________, a ____de_____________de 2022 

  

Asdo.:_______________________________________________________ 
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INFORMACIÓN SOBRE O TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL 

CONCELLO DA MERCA como responsable do tratamento, infórmalle de que a remisión do seu currículum 
vitae implica que vostede consinte que os datos incluídos no mesmo sexan tratados coa finalidade de xestionar a 
súa candidatura a posibles ofertas de traballo.  

  A base xurídica que lexitima o tratamento é o seu consentimento, por tanto, vostede ten o dereito a revocar o 
consentimento en calquera momento. Así mesmo, con amparo ao interese lexítimo da entidade, CONCELLO DE 
A MERCA, poderá contrastar a información facilitada con outras fontes de información accesibles ao público ou 
comprobar as referencias que recolla na súa información.  

Os datos poderán ser comunicados a empresas que soliciten o servizo deste departamento durante a selección de 
persoal. Sempre e cando as características se adapten ao posto ofertado.  

Os datos que nos remitiu conservaranse durante un prazo de 2 anos para a súa valoración en posibles procesos de 
selección. Pode remitir un novo currículum vitae ou actualizar os datos que figuran no mesmo renovando o seu 
consentimento explícito para o tratamento por un novo período de dous anos.  

Neste acto tamén presta o seu consentimento explícito para que CONCELLO DE A MERCA, trate os seus datos 
de saúde co fin de identificar o posto de traballo que mais se poida amoldar as súas características.  

  O tratamento dos seus datos nos procesos de selección de persoal pode supoñer a elaboración de perfís para a 
valoración da súa idoneidade para o posto, sen que en ningún caso se realicen decisións automatizadas sobre 
estes perfiles.  

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se CONCELLO DE A MERCA ou as empresas as que 
foron comunicados os datos están tratando datos persoais que non lle concirnen.  

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos 
datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan 
necesarios para os fins para os que foron recollidos.  

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese 
caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.  

Do mesmo modo, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. En caso de que proceda, 
CONCELLO DE A MERCA deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos como o cumprimento de 
obrigas legais establecidas, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Cando o tratamento estea 
baseado no consentimento do interesado, este ten o dereito a retirar o consentimento en calquera momento. Polo 
que se non desexa que conservemos o seu curriculum vitae para futuros procesos de selección, só ten que 
comunicárnolo por escrito.  

O interesado para acceder a súa información, modificar os seus datos, suprimilos, así como conceder ou revocar 
o consentimento para o tratamento deberá dirixir un escrito a CONCELLO DE A MERCA, na dirección Estrada 
de Celanova, 3. Cp.32830, A Merca (Ourense). Correo electrónico: dpo@legalforma.com. En caso de que o 
interesado estime que non se está realizando un tratamento adecuado dos seus datos, pode presentar unha 
reclamación ante a Autoridade de control: Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).  

Entendo a información e consinto o tratamento dos datos:  

Nome e apelidos: 

Sinatura 
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