
PROGRAMA VOLUNTARIADO: 
“VOCES APOIO ILLAS CÍES PATRIMONIO DA HUMANIDADE” 

 
 

De conformidade có establecido no Art. 5 do Lei Orgánico 15/1999 de decembro de Protección de Datos de Carácter 
Persoal, o Concello de Vigo infórmalle que os seus datos persoais obtidos mediante o enchemento destes 
documentos, han ser incorporados para o seu tratamento a un ficheiro suxeito ao disposto no Lei Orgánico 15/1999, 
co único fin de xestionar o Programa de Voluntariado Voces Apoio Illas Cíes Patrimonio da Humanidade. 

 

 

 

 

1. Confirmo que completei os seguintes anexos obrigatorios para participar no programa 

voluntariado (marcar cunha X): 

 

 
Anexo I. Acordo de colaboración 
 

 

 
Cuestionario a cubrir polas persoas voluntarias 
 

 

 
Anexo III Autorización da persoa voluntaria a utilización dos seus datos persoais 
 

 

 

 

2. Actividades nas que estás interesado en participar(marcar cunha X): 

Voluntariado Científico-
Técnico 

Voluntariado Social Voluntariado Ambiental 

   

 

3. Documentación exixida axunta ao Anexo de Solicitude (marcar cunha X) 

__ Copia simple do DNI 

 

4. Declaración dispoñibilidade:  

Indíquese a dispoñibilidade de data e franxas horarias para participar nas accións do Programa 

de Voluntariado “Voces de Apoio Illas Cíes Patrimonio da Humanidade”. Marque cunha X 

aquelas franxas en que tería dispoñibilidade completa. 

HORARIO Entre semana Fines de semana 

10:00-15:30   

15:30-21:00   

 

ANEXO IV: SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO “VOCES DE 

APOIO ILLAS CÍES PATRIMONIO DA HUMANIDADE”  
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Persoal, o Concello de Vigo infórmalle que os seus datos persoais obtidos mediante o enchemento destes 
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Outras opcións de dispoñibilidade (indicar): 
 
 

 

5. Descrición do teu perfil:  

Breve descrición do teu perfil formativo e da túa experiencia como voluntario activo noutras 

campañas e/ou proxectos. 

 
 
 
 

 

6. Declaración compromiso e cumprimento:  

A persoa abaixo asinante declara que todos os datos achegados son veraces á vez que expresa 

o seu compromiso de colaboración e dispoñibilidade nos termos e condicións que así foron 

indicados. 

Á súa vez, asegura o cumprimento das obrigas que lles son atribuídas como Voluntario do 

Programa, descritas no apartado 4 das Bases do Programa “Voces de Apoio Illas Cíes 

Patrimonio da Humanidade”. 

Igualmente, a persoa abaixo asinante declara estar en coñecemento de que en caso de 

falsedade nos datos e/ou na documentación achegada, da que poida deducirse intención de 

engano, poderá ser excluída deste procedemento. 

En                                         , a        de                           de 2018 

 

Sinatura: 


