AJUNTAMENT DE BALSARENY

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CREACIÓ
D’UNA BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA DE L’ÀREA ECONÒMICA
SOL·LICITANT

(Les dades marcades amb un asterisc són obligatòries)

*Nom i cognoms:

*NIF:

*Domicili:
CP  :

*Municipi:
Telèfon  :

*Telèfon mòbil  :

*E-mail @ :

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:
PRIMER. Que vista la convocatòria i les bases que es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d'anuncis de l'Entitat, crec reunir totes i cadascuna de les
condicions exigides a les bases referides, a la data d'expiració del termini de presentació de la instància.
SEGON. Que declaro conèixer les bases generals de la convocatòria per participar en el procés de selecció per a
la creació d’una borsa de treballa d’Administratiu/va d’Administració General (C1) de l’àrea econòmica, mitjançant
el sistema de concurs oposició.
Per tot això, SOL·LICITO que, admeti la present instància per participar en el procés de selecció de personal
referenciat i declaro sota la meva responsabilitat ser certs les dades que es consignen.

DOCUMENTACIÓ APORTADA:
1. Fotocòpia del NIF o, si escau, passaport.
2. Currículum Vitae de l'aspirant, per valorar en la fase de concurs.
3. Fotocòpia del Certificat Acreditatiu del nivell de Català
4. Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin a l'efecte de valoració en la fase de concurs.

DATA I SIGNATURA:
Declaro, sota la meva responsabilitat, que les dades facilitades són certes.
Balsareny, .......... de .............................. de ...............
Signatura sol·licitant (Abans de signar la sol·licitud, heu de llegir la informació bàsica sobre protecció de dades que es
presenta al revers d’aquesta instància)

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY

AJUNTAMENT DE BALSARENY

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del
tractament

AJUNTAMENT DE BALSARENY
Plaça de l’Ajuntament, 2 – 08660 Balsareny
Dades de contacte del delegat de protecció de dades per a consultes,
queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de
dades: balsa.baldpd@balsareny.cat

Finalitat del
tractament

Gestió i tramitació de la sol·licitud feta a l’Ajuntament de Balsareny.

Temps de
conservació

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de
procediment administratiu i d’arxiu històric.

Legitimació del
tractament

Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de garantir
la correcta tramitació de la sol·licitud.

Destinataris de
cessions o
transferències

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades
subministrades.
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les
seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu
electrònica https://www.balsareny.cat o presencialment al Registre de
l’Ajuntament, Plaça de l’Ajuntament, 2

Drets de les
persones
interessades

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tota
persona interessada tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una
autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva
residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si
considera que el tractament de dades personals que el concerneixen
infringeix el RGPD.
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

