
 

 

 

 

Solicitude de inscrición na bolsa de emprego do centro do  
IES LAMAS DE ABADE 

 

Nome e apelidos:       

Titulación:                                                        

Correo electrónico:                                              

Teléfono: 

Ano finalización ciclo: 

AUTORIZA ao IES Lamas de Abade dependente da Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade a incluír os seus datos persoais na bolsa de emprego 
deste centro coa finalidade de remitirlle, con posterioridade á obtención da súa 
titulación, e a través do correo electrónico ou telefonicamente, información sobre 
ofertas de emprego que as empresas poidan achegar ao centro. 

A  finalidade última da devandita bolsa de emprego será facilitar a 
empregabilidade das persoas tituladas neste centro.   

Os datos persoais que serán tratados coa devandita finalidade, e que se 
conservarán con carácter xeral mentres a persoa afectada non retire o seu 
consentimento, son os seguintes: 

● Nome e apelidos 

● Titulación 

● Correo electrónico 

● Teléfono 

● Ano da finalización do ciclo 

● Situación laboral (activo ou non) 

Así mesmo, COMPROMÉTESE a informar ao centro no caso de que acceda a 
un posto de traballo, momento no que causará baixa na devandita bolsa de 
emprego. 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia -  Consellería de Cultura, Educación e Universidade. 

Finalidades do tratamento Xestión da bolsa de emprego do centro IES Lamas de Abade 

Lexitimación para o 

tratamento 
Consentimento outorgado polo/a interesado/a. 

Destinatarios dos datos 
Non se prevén comunicacións de datos a terceiros. 
 

 



 

 

 

 

Exercicio dos dereitos 

As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, 
rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos, así 
como retirar 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. Tamén poderán retirar o seu 
consentimento presentando a súa solicitude no propio centro docente. 

Contacto delegado/a 

protección de datos e 

información adicional 
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos 

 

 

 

______________, a ____________ de____________ de 20__ 

 

 

 

Asdo.: O/A interesado/a         

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

