Modelo reclamacións convocatorias selección externa
Data convocatoria selección externa:
Nome e apelidos do solicitante:
NIF/DNI/PASAPORTE/NIE:
Enderezo electrónico solicitante:
Praza/s solicitada/s:
Bolsa solicitada:

Motivo reclamación (*) (marcar cun X o que proceda):
Lista de admitidos/excluídos
Lista de resultados de probas
Lista de méritos
Lista de adxudicacións de prazas
Lista de bolsas
Outros (indíquese)
BREVE DESCRICIÓN:
Data:

Sinatura:
(*) No caso de que se requira achegar documentación xustificativa, seguirase o disposto nas bases da
convocatoria. A documentación deberase anexar a esta reclamación.

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento: ENAIRE. | Finalidade: tramitar e xestionar a reclamación relacionada con
convocatorias de selección externa. | Lexitimación: o tratamento dos datos baséase na normativa reguladora
do procedemento administrativo. | Destinatarios: os datos non serán cedidos a terceiros agás obriga
legal. | Dereitos: acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, ante a Unidade Central
de Protección de Datos de ENAIRE (UCPD) - Avda. de Aragón 330 - Edificio B - 28022 MADRID (Madrid) ou
a través da sede electrónica (sede.enaire.gob.es). Información adicional: poderá consultar a información
adicional no Anexo I – Información adicional – Protección de datos.

O contido deste documento é propiedade de ENAIRE, polo que non pode ser reproducido, nin comunicado total ou parcialmente a outras persoas distintas das incluídas na lista de distribución anexa a este documento, sen a
autorización expresa de ENAIRE. Calquera versión impresa ou en soporte informático, total ou parcial, deste documento considérase como copia non controlada e sempre debe ser contrastada coa súa versión vixente.

Queixas e suxestións relativas aos procesos de selección externa de persoal
PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL
Responsable do tratamento
Identidade: ENAIRE – NIF: Q2822001J
Enderezo postal: Avda. de Aragón, 330 - Edificio B - 28022 Madrid
Teléfono: 913 21 02 11
Enderezo electrónico: info@enaire.es
Delegado de protección de datos (DPD): ucpd@enaire.es
Finalidade do tratamento
Finalidade: os datos persoais obtidos a través do presente documento serán tratados coa finalidade de
tramitar e xestionar a reclamación relacionada con convocatorias de selección externa de ENAIRE.
Prazos de conservación: os previstos pola lexislación aplicable con respecto á prescrición de responsabilidades.
Lexitimación
o tratamento dos datos baséase no artigo 6.1.c) do RXPD: normativa reguladora do procedemento administrativo (Lei
39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas).
Destinatarios
Os datos non serán cedidos a terceiros, agás obriga legal. Non están previstas transferencias a terceiros países ou
organizacións internacionais.
Dereitos
As persoas afectadas teñen dereito a:
• Obter confirmación sobre se ENAIRE está tratando os seus datos persoais.
• Acceder aos seus datos persoais, así como solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, se é o caso, solicitar a
supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron obtidos.
• Solicitar en determinadas circunstancias:
-

A limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso só serán conservados por ENAIRE para o
exercicio ou a defensa de reclamacións.

-

A oposición ao tratamento dos seus datos, en cuxo caso ENAIRE deixará de tratar os datos, salvo
por motivos lexítimos imperiosos ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Incluído o
tratamento dos seus datos para decisións individuais automatizadas.

Os dereitos poderanse exercitar ante a Unidade Central de Protección de Datos de ENAIRE (UCPD), Avda. de Aragón
330 Edificio B - 28022 MADRID (Madrid) ou a través da administración electrónica de ENAIRE (sede.enaire.gob.es).
Informámolo/a de que ten dereito a retirar o consentimento prestado para o tratamento dos seus datos en calquera
momento.
Se no exercicio dos seus dereitos non foi debidamente atendido poderá presentar unha reclamación ante a Axencia
Española de Protección de Datos – Enderezo: C/ Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica:
sedeagpd.gob.es.

