
   

 

 

 

ANEXO II - DECLARACIÓN RESPONSABLE DA PERSOA CANDIDATA PARA SER DESTINATARIA DA 
AXUDA POSDOUTORAL USC 

 
DATOS DA PERSOA CANDIDATA 
Apelidos, nome: 
DNI: 

Tfn. Móbil:  Enderezo electrónico:  
 
DECLARO QUE: 

Que me adscribo a seguinte área de coñecemento: 

Que me vinculo ao eixo científico do campus Terra: 
Ao abeiro do artigo 5.1 a) da convocatoria propia de contratos posdoutorais Campus Terra da USC, 
 

- Que todos os datos contidos no meu curriculo que se achega coa solicitude son certos. 
- Que non foi seleccionada nos programas posdoutorais da Xunta de Galicia, nunha convocatoria estatal das actuacións 

Juan de la Cierva-Formación ou Juan de la Cierva- Incorporación, ou outras de carácter similar 
- Que non desfrutou con anterioridade de ningunha axuda e/ou contrato posdoutoral.  

Autorización.De acordo coa lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía de dereitos 
dixitais e co Regulamento da UE 2016/679, os datos serán procesados pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) 
con o propósito de xestionar os procesos de acceso á universidade, matrícula, continuación de estudos, transferencias, xestión 
de expedientes académicos, titulacións e cursos de posgrao, terceiro ciclo e formación continua, tramitación de reclamacións, 
recursos, queixas e suxestións, control económico de prezos, enquisas, prácticas, así como calquera outra actividade que se 
inclúa na xestión académica. O responsable do dito tratamento é a Secretaría Xeral da USC, cuxos datos de contacto son 
Praza do Obradoiro, s / n, 15782- Santiago de Compostela, correo: sec.xeral@usc.es, teléfono 881811009. O delegado de 
protección de Os datos son José Julio Fernández Rodríguez, dpd@usc.es A base da xustificación deste tratamento é a 
prestación do servizo de educación superior (Lei orgánica de universidades e Lei autonómica 6/2013, do sistema universitario 
de Galicia). Os datos poden transferirse ás administracións públicas con competencias na materia e nos casos de obrigas 
legais. As persoas interesadas poden exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, eliminación, limitación de tratamento, 
oposición e portabilidade a través da Oficina Electrónica en  
https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm 
 
Tamén poden poñerse en contacto coa Axencia Española de Protección de Datos para facer a reclamación que consideren 
oportuna. Os datos conservaranse durante o período no que se realizou o propósito para o que foi recollido, ou o tempo 
necesario para cumprir as obrigas legais. Unha vez cumprido o propósito, os datos que non forman parte da prestación do 
servizo público quedarán bloqueados ata que transcorran os prazos de prescrición aplicables. A política de privacidade e 
protección de datos da USC pode atoparse en  
 http://www.usc.es/gl/normativa/protecciondatos/Politica-privacidade.html 
 
Autorización: Autorizo o tratamento dos datos proporcionados de acordo coa lexislación vixente 
Sinatura da persoa candidata. 

 
 
 

 

Santiago de Compostela,   
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