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Anexo I 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DATOS PERSOAIS 

Apelidos e Nome:  

Data de Nacemento:   D.N.I./ NIE:  

Enderezo:  

Localidade:  Provincia:  

Teléfono:  Móbil:  

Correo electrónico:  Nº de colexiación:  

Centro de traballo:  Cargo:  

TÍTULO DA PROPOSTA FORMATIVA 

 

 

PRESENTACIÓN DA PROPOSTA 

 En nome propio. 

 En nome dunha entidade. Indicar cál................................................................................................... 

PAGAMENTO 

Modalidade de pagamento:  IBAN:  Nº de conta:  

DECLARA RESPONSABLEMENTE 

 Que coñece e acepta as bases da convocatoria de propostas de accións formativas do COTSG en modalidade de teleformación. 

 Que son certos todos os datos consignados nesta solicitude e que son fieis todas as copias dos documentos achegados. 

 Que no caso de presentarse na modalidade colectiva, actúa como representante do equipo de traballo e/ou persoa xurídica. 
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   En      a     de          de 
 
 
   
O COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL é o Responsable do tratamento dos datos persoais do 
Interesado e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 
2016/679 do 27 de abril de 2016 (GDPR), polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:  
 
Finalidade do tratamento: organización e xestión da Convocatoria de Teleformación 2022 
Criterios de conservación dos datos: conservaranse mentres exista un interese mutuo para manter a 
finalidade fin do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de 
seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos. 
Comunicación dos datos: non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obriga legal.  
Dereitos que asisten ao Interesado:  

 Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.  
 Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao 

seu tratamento. 
 Dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o 

tratamento non se axusta á normativa vixente.  
Datos de contacto para exercer os seus dereitos: COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL. Rúa 
Dublín (Fontiñas) nº 6 – Baixo – 15707 Santiago de Compostela (A CORUÑA). Email: 
info@traballosocial.gal  
 
Para realizar o tratamento de datos descrito, o Responsable do tratamento necesita o seu consentimento 
explícito ou o do seu representante legal.  
O Interesado consente o tratamento dos seus datos nos termos expostos: 
 Sí      Non 

   
 

SOLICITA 

 Participar na convocatoria das bases de propostas de accións formativas do COTSG en modalidade de teleformación. 

 

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA 

 Contido mínimo da proposta formativa (Anexo II) 

 Equipo docente (Anexo IV). 

 Curriculum Vitae da persoa solicitante e, no seu caso, do equipo docente. 

 Vida laboral da persoa solicitante e, no seu caso, do equipo docente. 

 Certificados de empresa e/ou contratos de traballo da persoa solicitante e, no seu caso, do equipo docente. 

 Diplomas acreditativos ou documentación análoga da persoa solicitante e, no seu caso, do equipo docente. 

 Outros méritos. Específicar: 

 

 

  

 

SINATURA 

Asdo. 
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