
MODELO DE COMUNICACIÓN DE DATOS PERSOAIS DO ASPIRANTE  :    

D./Dª.___________________________________________________________________  con
nº de DNI:___________________________________ , do que acompaña copia,  a partir do
día__________do  mes de _______________________________  do ano_____________  e
ata novo aviso comunica á CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA (CRTVG
S.A.) con sede en Bando – San Marcos s/n, 15820, Santiago de Compostela que os
seus  datos  a  efectos  de  comunicación  para  a  confección  e  xestión  das  listaxes  de
candidatos  para  futuras  necesidades  de  contratación  son  os  que  se  indican  a
continuación: 

 Nº de teléfono para os chamamentos:________________________ 
 Dirección de correo electrónico:_____________________________ 

Achego  MODELO DE AUTORIZACIÓN E CONSENTIMENTO solicitado  e  manifesto  a
miña dispoñibilidade para chamamentos en contratacións: 

 URXENTES.
 NAS DELEGACIÓNS.

Recordámoslle  que,  coa  finalidade  de  xestionar  as  listaxes  de contratación,  os  seus
datos incorporados nos ficheiros titularidade da CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN
DE  GALICIA  (CRTVG)  serán  substituídos  por  aqueles  que  nos  facilite  a  través  do
presente documento.  Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación
e oposición dirixindo ao Departamento de Recursos Humanos unha solicitude asinada
por  escrito  xunto  cunha  fotocopia  do  seu  DNI  no  seguinte  enderezo:  Bando  –  San
Marcos s/n, 15820 Santiago de Compostela,   

En Santiago de Compostela, a ________ de _________________ de 20_____     

Sinatura:  

 



MODELO DE AUTORIZACIÓN E CONSENTIMENTO  

D./Dona  _________________________________________,  titular  do  DNI  nº
______________________________, manifesta ter sido informado dos termos reflectidos a
continuación,  conforme  ao  disposto  no  artigo  11  da  Lei  Orgánica  3/2018  do  5  de
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais , prestando
para iso o consentimento inequívoco necesario:  

 Que os datos proporcionados para a súa participación no proceso extraordinario
de  consolidación  de emprego serán  utilizados  en  diante  para  a  confección  e
xestión das listaxes de candidatos para futuras necesidades de contratación, e
foron  incorporados  nos  ficheiros  titularidade  da  CORPORACIÓN  RADIO  E
TELEVISIÓN DE GALICIA (CRTVG S.A.) con sede en Bando – San Marcos s/n,
15820 Santiago de Compostela, onde poderá exercitar os dereitos de acceso,
rectificación,  cancelación  e  oposición  dirixindo  o  Departamento  de   Recursos
Humanos unha solicitude asinada por escrito xunto cunha fotocopia do seu DNI.

 Que as referidas listaxes de contratación serán publicadas a través da páxina web
corporativa da CRTVG en http://www.crtvg.es ou na dirección que no seu día a
substitúa,  aos  únicos  efectos  de  dar  aos  procedementos  de  contratación  a
publicidade legalmente esixida.

 Que para a correcta xestión das listaxes de contratación, así como para garantir o
seguimento  da  rigorosa  orde  de  prelación  no  chamamento  aos  candidatos
conforme á puntuación obtida nas probas de selección, utilizarase como medio
de contacto o teléfono que o candidato consignase no modelo de comunicación
de datos persoais. As devanditas chamadas telefónicas poderán ser gravadas.  

 En Santiago de Compostela, a _____ de _______________ de 20___        

 

 Sinatura:  



DISPOÑIBILIDADE PARA CHAMAMENTOS EN CONTRATACIÓNS URXENTES.  

D./Dª___________________________________________________________________  con
nº de DNI:___________________________________ manifesta a súa dispoñibilidade para
chamamentos urxentes, segundo lle corresponda, de acordo co establecido no punto
1.2 do Procedemento de Xestión de Chamamentos.  

Recordámoslle que, coa finalidade de xestionar as listas de contratación, os seus datos
foron incorporados nos ficheiros titularidade da CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN
DE GALICIA (CRTVG S.A.) con sede en Bando – San Marcos s/n, 15820 Santiago de
Compostela, onde poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición dirixindo o Departamento de  Recursos Humanos unha solicitude asinada por
escrito xunto cunha fotocopia do seu DNI.  

En Santiago de Compostela, a _______ de _____________ de 20___         

Sinatura:   



DISPOÑIBILIDADE PARA CHAMAMENTOS EN CONTRATACIÓNS NAS DELEGACIÓNS. 

D./Dª________________________________________________________________  con  nº
de  DNI:___________________________________  manifesta  a  súa  dispoñibilidade  para
chamamentos en contratación, segundo lle corresponda, nas categorías de axudante de
produción,  locutor  de  radio,  operador  montador  de  vídeo,  produtor,  redactor  ou
reporteiro gráfico nos seguintes centros de traballo de acordo co establecido no punto
1.2 do Procedemento de Xestión de Chamamentos: 

 A CORUÑA 
 LUGO 
 MADRID 
 OURENSE 
 VIGO 

Recordámoslle  que,  coa  finalidade  de  xestionar  as  listaxes  de contratación,  os  seus
datos  foron  incorporados  nos  ficheiros  titularidade  da  CORPORACIÓN  RADIO  E
TELEVISIÓN DE GALICIA (CRTVG S.A.). con sede en Bando – San Marcos s/n, 15820
Santiago de Compostela,  onde poderá  exercitar  os dereitos de acceso,  rectificación,
cancelación  e  oposición  dirixindo  á  División  de   Recursos  Humanos  unha  solicitude
asinada por escrito xunto cunha fotocopia do seu DNI.  

En Santiago de Compostela, a _____ de _______________ de 20___    

Sinatura:  


