SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE CANDIDATS PER
UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL ADMINISTRATIU (2019/3584)
Termini de presentació de sol·licituds: de _______________ fins a ________________

Dades personals
DNI-NIF

Primer cognom

Data de naixement

Adreça: carrer i núm.

Segon cognom

Nom

Sexe

H
Municipi

Codi Postal

Província

Telèfon mòbil

Telèfon amb prefix

Correu electrònic

D

Com a persona interessada demano ser admesa a la convocatòria a la que es refereix
aquesta sol·licitud i declaro que són certes totes i cadascuna de les dades que s’hi consignen
i que compleixo totes les condicions exigides per treballar a l’Administració pública i les
assenyalades especialment a les bases generals i específiques
No es tindran en compte els mèrits i/o requisits al·legats però no acreditats tal com
determinen les bases de la convocatòria. En tot cas s’estarà al que disposa l’article 68 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
ACCEPTO que qualsevol notificació pugui efectuar-se pels mitjans previstos a la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre.

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud
Titulació mínima exigida que s’adjunta:

□ Còpia títol sol·licitat

□ Còpia permís conduir B

□ Còpia DNI

□ Còpia compulsada títols, certificats assistència a cursos vida laboral i altres

□ Certificat nivell C Català

□ Currículum
Termini de presentació de sol·licituds: 10 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació

PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l’ENTITAT
PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL NOSTRAIGUA.
Atenint-nos al principi de transparència, el RAT (Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp) està publicat al Portal de Transparència del web
www.nostraigua.cat
Responsable
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL NOSTRAIGUA
Finalitat
Recollida de dades per la sol·licitud d’admissió al procediment de selecció de candidats per una borsa de treball de enginyer tècnic.
Legitimació
De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, l’execució d’un contracte o interès legítim i del consentiment
de l’interessat.
Destinataris
Es preveuen com a destinataris de les cessions els ENS municipals, altres organismes per previsió legal o pel previ consentiment de la persona interessada.
Drets
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del
D.N.I a la següent adreça: Av. Barcelona, 188 C.C. L’Illa, locals 19-20 - 43892 MIAMI PLATJA (TARRAGONA) o bé enviant-ho per correu electrònic
a dpd@nostraigua.cat.
Informació
Pot consultar la informació addicional a la nostra pàgina web: https://nostraigua.cat/info-rgpd/
addicional

Mont-roig del Camp, ............. de ............................... de 2020
Signatura del / la sol·licitant:

