
BORSA DE TREBALL MUNICIPAL 

IMPRÈS OFERTA DE TREBALL 
Tel. 977 837005  Fax 977 838089 

promocio@mont-roig.com 
 

 
 

DADES DE L’EMPRESA 
 

Data oferta  Núm. oferta  

Empresa   DNI/NIF  

Adreça  

Telèfon  Fax  

Persona contacte  DNI  

Correu electrònic  

 
CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL VACANT 
 

Vacant   Núm. places  

Ubicació del lloc  

Funcions / tasques  

Duració contracte  

Horari / jornada  

 
CARACTERÍSTIQUES DEL CANDIDAT 
 

Estudis i formació 
requerida 

 

 

 

Altres 
coneixements 

 

 

Experiència 
professional 

 

 

Idiomes  

Informàtica  

Altres  



Sr./Sra. _______________________________________________ amb DNI núm. ________________, 

en representació de l’empresa ________________________________________________________ 

amb NIF núm. __________________. 
 

Per tal de garantir la confidencialitat respecte al tractament de les dades de caràcter personal relatives a 

la Borsa de Treball de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, i d’acord amb la legislació vigent de 

protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, que regula la 

protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el 

Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter 

personal), adopto els següents compromisos:  

 

 

COMPROMISOS PER PART DE L’EMPRESA SOL.LICITANT: 

 

1. L’empresa requereix disposar de les dades relatives a la Borsa de Treball Municipal de 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.  

 

2. L’empresa i el seu personal que pugui tenir accés a la documentació i dades objecte d’aquest 

compromís, està subjecte al més estricte secret professional en relació als mateixos.  

 

3. L’empresa es compromet a complir i fer complir el deure del secret professional i de 

confidencialitat.  

 

4. L’empresa es compromet a tractar les dades de caràcter personal i a no aplicar-les o utilitzar-les 

amb altra finalitat; tampoc les comunicarà en cap cas a altres persones o entitats, de conformitat 

amb l’establert amb l’article 12.2 de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.  

 

5. Al finalitzar les tasques per les quals es requereixen aquestes dades, l’empresa es responsabilitza 

que les dades de caràcter personal siguin destruïdes de forma segura i permanent o retornades, 

a l’igual que qualsevol altre suport on constin, de conformitat amb el que estableix l’article 12.3 

de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.  

 

6. L’obligació del secret professional subsistirà fins i tot després de finalitzar la seva utilització.  

 

7. Es garanteix que, sense perjudici de l’exacte compliment de tot allò que estableix el present 

document, s’observarà en tot moment i en relació a les dades de caràcter personal les 

disposicions establertes per la normativa sobre la matèria.  

 

Per tot l’estimat signo aquest document de compromís.  

 

 

 

 

 

 

Mont-roig del Camp, _________________________________  Signatura i segell  


