
 
Concello de Covelo

Instancia de participación veciñal

no Plan de Formación do Concello de Covelo 2022

A presentación deste formulario non implica a formalidade de solicitude de cursos QUE DEBERÁ REALIZARSE POSTERIORMENTE, UNHA VEZ

DECIDIDOS OS CURSOS DE FORMACIÓN E INICIADO O PRAZO DE INSCRIPCIÓN.

NOME E APELIDOS

DNI

DIRECCIÓN

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

CURSOS PROPOSTOS
HORAS

APROX

PROPOSTA

CELEBRACION
OBSERVACIÓNS/PROPOSTAS/SUXERENCIAS RELATIVAS A ESTES CURSOS.

Montaxe  e  desmontaxe  de  andamios

europeo.
8 h.

Curso  profesional  de  produtos  frescos-

carnicería.
90 h.

Curso  profesional  de  produtos  frescos-

peixaría.
90 h.

Limpeza  de  instalacións  comerciais  e

limpeza hospitalaría.
50 h.

Instalador/a de tarima flotante. 50 h.

Curso  de  Operario/a  de  almacén  e

loxística.
40 h.

Curso  de  Operador/a  de  carretillas

elevadoras.
15 h.

Curso  de  Caixeiro/a  repoñedor/a  de

superficies comerciais (con equipo TPV 1

xornada)

20 h.

Prevención  de  riscos  laboráis  básico.

(Homologado pola FLC e metal)
60 h.

Limpeza  de  locais  comerciais  e

hospitalarías.
50 h.

Barnizador/a. 50 h.

Operador/a  de plataformas  móviles  de

personas (PEMP)
8 h.

Manipulador/a de alimentos. 5 h.

Curso de limpeza de vexetación. 25 h.

Limpeza de instalacións. 20 h.

INDIQUE NAS FILAS DE ABAIXO OS CURSOS QUE MAIS LLE INTERESAN POR ORDEN DE PRIORIDADE.

IMPORTANTE!!! APORTAR OUTRAS PROPOSTAS DE FORMACIÓN E BREVE XUSTIFICACIÓN.

En Covelo, a          de                de 2022 Asinado

Concello de Covelo

                                  Praza Mestre Cerviño, 2, Covelo. 36872 Pontevedra. Tfno. 986 650 027. Fax: 986 650 131                



 
Concello de Covelo

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo 
e do Consello, do 27 de abril  de  2016,  e  en  cumprimento  da  Lei  orgánica  3/2018,  do  5  de  decembro,  de  protección  de 
datos e garan a dos dereitos dixitais, os datos ob dos desta comunicación serán tratados para a tramitación da mesma, baixo a 
responsabilidade da área tramitadora do prodecemento instado aos indicados fins polo Concello de Covelo e ante quen as persoas
afectadas poderán exercer os dereitos de acceso, rec ficación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos 
mesmos. Así como a posta de reclamacións ante a autoridade de control. 
O tratamento de datos queda lexi mado por obriga legal e o consen mento das persoas interesadas. A presentación desta
comunicación supón unha clara acción afirma va en relación ao tratamento dos datos persoais incorporados á mesma. Os datos 
comunicaranse ás unidades administra vas municipais competentes na materia relacionada coa comunicación realizada e non 
poderán ser cedidos a terceiros agás nos supostos previstos na norma va vixente sobre protección de datos de carácter persoal.
INFORMACIÓN ÁDICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Consultar na folla úl ma do documento.  
ADVÍRTESELLE que de conformidade co disposto no ar go 158.3.e da Lei 2/2016 de 10 de febereiro do solo de Galicia, “Son 
infraccións graves [....]a inexac tude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento
que se acompaña ou aporta á comunicación previa”.                          

RESPONSABLE DO TRATAMENTO  
A información facilitada no formulario é tularidade do Concello de Covelo, domiciliado na Praza do Mestre Mestriño, nº 2 36872, 
Covelo. Para calquera información adicional pode realizar calquera consulta a través dos seguinte medios: 
- Teléfono: 986650027 e 986650047  -  Sede  electrónica  do  Concello  de  Covelo  (Instancia  Xeral):  
h ps://covelo.sedelectronica.es/?x=fyPxjwCmMs*-cgPxbxOY1UtmgXMFu0IkuQEoTK7yjY9uTtVtZgLpgDjJp9IN3H-
Q5DnViU3vdPzrDY9QwNu191lSd-7Y-WBWa7fvLddSdJh2dLI5vVC8f9cmwKP82t9Zu44bjv6lhOo 
FINALIDADE  
Tramitación da comunicación instada pola/o interesada/o.
LEXITIMACIÓN  
O tratamento dos datos de carácter persoal achegados queda lexi mado por unha obriga legal, de conformidade co ar go 8 da Lei 
orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garan a dos dereitos dixitais, e atopa o seu fundamento na 
Lei39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administra vo común das administracións públicas.  
DESTINATARIOS  
Os datos comunicaranse ás unidades administra vas municipais competentes en dita materia. Pode estar prevista a comunicación 
de datos a terceiros alleos ao Concello.  
DEREITOS
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se, no Concello de Covelo, están a tratar datos persoais que lles a nxan, o
u non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rec ficación dos datos 
inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros mo vos, os datos xa non sexan necesarios para 
o cumprimento dos fins para os que foron recollidos e no cumprimento da lexislación vixente. 
En determinados casos, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos. Nese caso, unicament
e, conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións. 
En determinadas circunstancias e por mo vos relacionados coa súa situación par cular, as persoas interesadas poderán opoñerse 
ao tratamento dos seus datos. O Concello de Covelo deixará de tratar os datos, agás por mo vos lexí mos imperiosos ou no exerci
cio ou a defensa de posibles reclamacións. A persoa interesada ten dereito a recibir os datos persoais que facilitou ao Concello de 
Covelo nun formato estruturado, de uso común e lectura automa zada. Este úl mo dereito limitarase polas seguintes excepcións:
- Que os datos sobre os que recae este dereito, fosen facilitados pola persoa interesada.  
- Que os datos sexan tratados polo Concello de Covelo de forma automa zada.  
Así mesmo ten dereito a re rar o consen mento outorgado, en cuxo caso será efec vo dende o momento no que o solicite, sen te
r efectos retroac vos, así como o dereito a  reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).     
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