
FOLLA INDIVIDUALIZADA DE INDICADORES DE RESULTADO INMEDIATO – EMEGA 2019

DATOS DA EMPRESA BENEFICIARIA

NOME / RAZÓN SOCIAL

NIF EXPEDIENTE SI429A 2019/

DATOS DA PROMOTORA/TRABALLADORA POR CONTA ALLEA

NOME APELIDOS

DNI/NIE IDADE Menor de 25 anos     Entre 25 e 54    Maior de 54 anos

SEXO       Muller    Home CONCELLO ONDE RESIDE

INDICADORES DE RESULTADO INMEDIATO (situación na se atopa a persoa dentro das 4 semanas seguintes á finalización do
período de permanencia da actividade e do emprego)

1. Situación laboral (Seleccionar unha opción):

     En busca de traballo tras a súa participación (só se estaba inactiva ao comezo)

     Obtivo un emprego, incluído por conta propia, tras a súa participación

     Ningunha das anteriores

2. Formación: 

Integrada nos sistemas de educación ou formación tras a súa participación (só se estaba inactiva ao comezo)  Si  Non

Obtivo unha cualificación tras a súa participación  Si  Non

Información básica sobre protección de datos

Responsable do tratamento
Xunta  de  Galicia-Vicepresidencia  e  Consellería  de  Presidencia,  Administracións  Públicas  e  Xustiza
(Secretaría Xeral de Igualdade)

Finalidades do tratamento
Levar  a  cabo  as  obrigas  recollidas  nos  artigos  50  e  56  do  Regulamento  (UE)  nº  1303/2013  e
desenvolvidas no artigo 5, no artigo 19 e nos Anexos I e II do Regulamento (UE) nº 1304/2013.

Lexitimación para o tratamento
O  tratamento  dos  datos  baséase  na  obriga  comunitaria  de  recoller  datos  detallados  sobre  cada
participante que se beneficie dunha axuda procedente do Fondo Social Europeo.

Destinatarios

Os datos poderán ser comunicados, cando sexa estritamente necesario para a adecuada xestión deste
proxecto  ás  entidades  colaboradoras,  aos  organismos  públicos  financiadores  e  ás  administración
públicas competentes como a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da
Consellería  de Facenda como organismo de control  dos  Fondos  Comunitarios  e,  especificamente,
serán  comunicados  a  través  da  aplicación  PARTICIPA  1420  co  obxecto  de  dar  cumprimento  aos
requisitos de información a través de indicadores de produtividade e resultado enumerados no artigo
5 do Regulamento (UE) núm. 1304/2013. O responsable do tratamento dos datos recollidos en dita
aplicación PARTICIPA 1420 é a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.

Exercicio dos dereitos
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación e supresión dos seus datos, así como
exercitar outros dereitos e retirar no seu caso o consentimento outorgado segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos 

Contacto do delegado/delegada de 
protección de datos e información 
adicional

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais 

Sinatura da promotora/traballadora por conta allea

“O FSE inviste no teu futuro”      

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
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