
FONDO SOCIAL EUROPEO
O FSE inviste no teu futuro

FOLLA INDIVIDUALIZADA DE SEGUIMENTO-INDICADORES: axudas redución de xornada

EXPEDIENTE

SI440A 2022/______

DATOS DA PERSOA BENEFICIARIA
NOME APELIDOS

DNI/NIE SEXO  ☐ Muller      ☐ Home   ☐ NB  CONCELLO ONDE RESIDE

IDADE  ☐ Menor de 25 anos      ☐ Entre 25 e 54     ☐ Maior de 54 anos

1. INDICADORES DE PRODUTIVIDADE E DE RESULTADO INMEDIATO

A) INDICADORES DE PRODUTIVIDADE (situación na que se atopa a persoa beneficiaria no momento de iniciar a actuación) 

1. Situación laboral na que se atopa a persoa no momento de iniciar a actuación: 
 ☐ Desempregada                    ☐ Desempregada de longa duración              ☐ Inactiva
 ☐ Inactiva, non integrada nos sistemas de educación ou formación  

X  Con emprego (incluídas as persoas traballadoras por conta propia)

2. Nivel educativo finalizado  (Obrigatorio seleccionar unha opción):
 ☐ Ensinanza primaria (CINE 1) ou secundaria (CINE 2)
 ☐ Segundo ciclo de ensinanza secundaria (CINE3) ou con ensinanza postsecundaria (CINE4)

☐  Ensinanza superior ou terciaria (CINE 5 a 8)
☐  Sen estudos

3. Pertenza a algún ou varios colectivos de persoas desfavorecidas (Obrigatorio seleccionar unha ou varias opcións): 
 ☐ Migrante, de orixe estranxeira, minorías (incluídas comunidades marxinadas, coma a poboación romaní)
 ☐ Con discapacidade 
 ☐ Sen fogar ou afectada pola exclusión en canto á vivenda
 ☐ Reside en zona rural 
 ☐ Outras situacións de especial vulnerabilidade. 
 Non pertencente a ningún dos colectivos anteriores☐

B) INDICADORES DE RESULTADO INMEDIATO (situación na que se atopa a persoa beneficiaria dentro das catro semanas 
seguintes á finalización do período de redución subvencionado).

Situación persoal:
Mellorou a súa situación persoal ou laboral a través de medidas de fomento da igualdade logo da súa participación: 

X  SI  ☐ NON
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

Información básica sobre protección de datos

Responsable do tratamento
Xunta de Galicia - Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade (Secretaría Xeral
de Igualdade)

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada
achegue  na  súa  solicitude  para  comprobar  a  exactitude  destes,  levar  a  cabo  as
actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de tramitación. Así
mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para
facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes
públicos  derivada  dunha  competencia  legalmente  atribuída  ao  responsable  do
tratamento, así como o cumprimiento de obrigas legais impostas ao dito responsable
(artigos 6.1, letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de
protección  de  datos  persoais  e  garantía  dos  dereitos  dixitais)  e  das  derivadas  do
Regulamento (UE) 2016/679) xeral de protección de datos. En concreto, a competencia
e obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións,  e  da  Lei  19/2013,  do  9  de  decembro,  de  transparencia,  acceso  á
información  pública  e  bo  goberno,  así  como  na  Lei  9/2007,  do  13  de  xuño,  de
subvencións  de  Galicia,  na  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento
administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de
transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital
de Galicia.

Destinatarios dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias

Exercicio dos dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación,
portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar,  de ser o caso, 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

Contacto coa persoa delegada de 
protección de datos e máis información

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

NOTA: Resolución do 11 de agosto de 2022: lémbrase que a administración poderá requirir a actualización destes datos no prazo
de seis meses desde que finalice esta actuación, coa finalidade de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo.

Sinatura da persoa beneficiaria

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

